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Naar aanleiding van de ingediende (pro forma) begroting over het jaar 2012 van SW bedrijf 
GR Trio/BWR willen wij u informeren over de stand van zaken. 
 
Het is gebruikeli jk dat de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid krijgen 
hun 'gevoelen' omtrent de begroting aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
kenbaar te maken. De termijn waarop dit mogelijk is, is echter kort. Via dit raadsbericht 
informeren wij u en geven wij u de mogelijkheid in november uw 'gevoelen' kenbaar te ma-
ken. Indien er via de griff ie gevoelen vanuit de raad zijn doorgegeven delen wij deze mee 
aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. 
 
De GR BWR dient voor 1 december 2011 haar begroting in te dienen bij de Provincie. 
 
Ten aanzien van de voorliggende begroting merken wij het volgende op: 
1. Met nadruk wordt gesteld dat de begroting als pro forma begroting dient te worden ge-

zien. Hieraan liggen enkele overwegingen ten grondslag: 
 Gemeenten ontvangen voor 2012 ongeveer 50% van het participatiebudget ten op-

zichte van 2011. Bij het opstellen van de begroting 2012 van de GR was nog niet in 
beeld welk budget beschikbaar is voor re-integratieactiviteiten uit te voeren door de 
divisie Arbeidsintegratie van het BWR. Maar dat zal ongetwijfeld sterk minder zijn 
dan in deze concept begroting 2012 is aangenomen. 
Toelichting: binnen het BWR wordt een aanzienli jk deel van de inkomsten gegene-
reerd via re-integratieactiviteiten voor gemeenten Slochteren en Hoogezand-
Sappemeer. Door de enorme teruggang in budget van deze gemeenten zal ook de 
opdrachtenstroom voor het BWR aanzienli jk teruglopen. Dit zal gevolgen hebben 
voor de organisatie en begroting van het BWR. 

 Ook wat betreft de hoogte van de WSW subsidie per SE is inmiddels meer informatie 
bekend. In de meerjarenbegroting van de Herziene Begroting 2011 werd nog uitge-
gaan van een geli jkbli jvend bedrag per SE van € 25.758 tot en met 2014. In dat jaar 
zou het begrotingstekort € 336.000 bedragen. Intussen is bekend, dat de komende 
jaren de WSW subsidie per SE stelselmatig verder zal dalen. Voor 2013 wordt het 
bedrag € 24.768 en 2014 € 23.200 en voor 2015 € 22.050. Voor de meerjarenraming 
betekent dit een meer dan forse toename van het begrotingstekort in 2014 en vol-
gende jaren. 

 Op basis van de prognose van Cedris (branche-organisatie) moet de GR BWR voor 
2012 rekening houden met een daling van circa 18 SE ten opzichte van 2011. Ech-
ter, dit zal pas in december 2011 duideli jk worden. 

2. Momenteel stelt het management van het BWR plannen op om de effecten van de lagere 
re-integratiebudgetten voor 2012 en volgende jaren en de verslechterende meerjaren-
raming op te vangen. Deze plannen zullen na vaststell ing door het bestuur leiden tot 
aanpassingen van de voorliggende pro forma begroting 2012. De raad zal dan (opnieuw) 
in de gelegenheid worden gesteld haar gevoelen over deze herziene begroting te uiten. 
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Sinds het aantreden van de nieuwe raad bent u een aantal keren geïnformeerd over de (na-
delige) financiële situatie bij Trio/BWR. Het gaat daarbij zowel om de reguliere momenten 
(begroting en rekening) als de presentatie door de directeur van Trio/BWR in januari 2011. 
De financiële situatie van Trio/BWR is niet positief. Dit geldt voor het overgrote deel van de 
werkvoorzieningschappen in Nederland. Er zijn inmiddels de nodige maatregelen getroffen 
om de financiële positie van Trio/BWR te verbeteren en de gemeenteli jke bijdrage stapsge-
wijs terug te brengen. De voorgenomen Rijksbezuinigingen op de WSW zullen echter een 
negatief hebben op de exploitatie. Wij hebben u daarover eerder geïnformeerd. 
 
De begroting moet normaal gesproken voor 1 juli 2011 bij de Provincie ingediend worden. 
Echter, er is uitstel verleend tot 1 december 2011.  
 
Resumerend 
 De onderliggende stukken (pro forma begroting 2012) l iggen ter inzage voor de gemeen-

teraad. 
 De provincie Groningen heeft Trio/BWR uitstel verleend voor indiening van de begroting 

2012. Hierdoor heeft de gemeenteraad de mogelijkheid nog 'gevoelen' kenbaar te ma-
ken inzake de begroting 2012 aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Trio/BWR in november 2011 (tot uiterli jk 30 november 2011). 
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