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TOELICHTING
Inleiding
De beleidsbegroting van de GR Alescon 2010 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals deze vermeld
staan in de gemeentelijke beleidsnotitie over de modernisering Wsw (2008). Deze notitie vormt voor
Alescon de basis voor de uitvoering van de Wsw. Het beleid is verder gebaseerd op de eerste contouren
van een nieuw strategisch plan voor Alescon voor de jaren 2010 tot en met 2013 (oorspronkelijk 2009 tot
2012, maar als gevolg van de bevindingen van de commissie de Vries zijn de plannen een jaar
opgeschoven om deze actueel te maken).

De begroting 2010 sluit met een exploitatieresultaat van € 682.000,00 waarin los van de rijkssubsidie een
totale gemeentelijke bijdrage van € 1.790.000,00 is opgenomen. In de meerjarenbegroting raamt Alescon
voor de komende jaren een stabiel exploitatieresultaat. Hierdoor wordt tot en met 2013 een
weerstandsvermogen van € 2.176.000,00 opgebouwd.
Voorgesteld wordt zonder opmerkingen kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2010 en het
jaarverslag 2008 en de Jaarrekening 2008.
Vervolgprocedure
Na behandeling in uw raad worden de begroting 2010 en het meerjarenperspectief 2010-2013 ter
vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur van Alescon.
Financiële consequenties
De

gemeente

ontvangt

van

het

rijk

structureel

een

bedrag

voor

bekostiging

van

werkvoorzieningschappen. De overige bijdrage van € 88.000,00 neemt de komende jaren flink af (zie
tabel 1). Op basis van de bonus-malusregeling krijgen wij in 2010 een korting van €33.000,00. Deze
korting is 6 % van de door de zes gemeenten gegenereerde omzet, verdeeld naar aantal se (standaard
eenheid; vergelijk baar met formatieplaatsen) per gemeente.
Tabel 1
bijdrage
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2013
43

Adviezen
Niet van toepassing.
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