
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 september 2014 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 16 september 2014 

Nummer : 50 

Onderwerp : Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf 
voor Werk en Re-integratie (GR BWR)  

Bijlage(n) : 1.  Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR BWR (ter inzage) 

2.  Concept raadsbesluit 

   

   

   

   

Samenvatting : Het is gebruikeli jk dat de raden van de deelnemende ge-
meenten de gelegenheid kri jgen om hun gevoelen omtrent 
de jaarrekening aan het bestuur van de Gemeenschappe-
li jke Regeling kenbaar te maken. Via dit raadsvoorstel wil-
len wij u de mogelijkheid geven om voor 30 september 2014 
uw gevoelen kenbaar te maken.  

 

   

Voorgestelde beslissing : De raad wordt verzocht: 

a. kennis te nemen van de jaarrekening 2013 van de 
    GR BWR;  

b. zijn gevoelens omtrent de jaarrekening 2013 desgewenst 
 aan het dageli jks bestuur van de GR BWR te laten bli j-  
    ken. 
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Naar aanleiding van de ingediende jaarrekening 2013 van SW bedrijf Gemeenschappelijke 
Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie (GR BWR) willen wij u informeren over de stand 
van zaken. 
 
Het is gebruikeli jk dat de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid kri jgen om 
hun 'gevoelen' omtrent de jaarrekening aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Rege-
ling kenbaar te maken. Via dit raadsvoorstel wil len wij u informeren en willen wij u de 
mogelijkheid geven om in september 2014 uw 'gevoelen' via de griff ie kenbaar te maken. 
Deze zienswijze zullen wij in een schrijven meedelen aan het bestuur van de Gemeen-
schappelijke Regeling. 
 
De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 1.382.558,00. Dit is € 959.712 hoger 
dan begroot. Het verschil is met name veroorzaakt door een te hoge inschatting van op-
brengsten uit detachering en afstoting van de verliesli jdende afdeling Metaal later in het jaar 
dan oorspronkeli jk verwacht. Het aandeel van de gemeente Haren bedraagt 
€ 122.054,00. Dit is inmiddels in de Voorjaarsnota verwerkt. 
 
Resumerend 
Kennisnemen van de jaarrekening 2013 van de GR BWR en uw gevoelen hierover kenbaar 
maken. 
 
Haren, 11 augustus 2014 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 J.G. Vlietstra, 
burgemeester 

 
 


