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Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- Jaarrekening en Jaarverslag 2009 (ter inzage)
- Beleidsbegroting 2011 (ter inzage)

TOELICHTING
Inleiding
De concept beleidsbegroting van de GR Alescon 2011 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals deze
vermeld staan in de gemeentelijke beleidsnotitie over de modernisering Wsw uit 2008. Deze notitie vormt
voor Alescon de basis voor de uitvoering van de Wsw. Het beleid is verder gebaseerd op het tweede
strategisch plan voor Alescon voor de jaren 2010 tot en met 2013, dat in juli 2009 door het DB is
vastgesteld.
De begroting 2011 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 51.000,- waarin los van de rijkssubsidie
een totale gemeentelijke bijdrage van € 1.776.000,- is opgenomen. In de meerjarenbegroting raamt
Alescon voor de komende jaren een stabiel exploitatieresultaat. Hierdoor wordt tot en met 2014 een
weerstandsvermogen van € 1.479.000,- opgebouwd.
Voorgesteld wordt wensen en opmerkingen kenbaar te maken van de concept beleidsbegroting 2011. En
kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2009.
Het college kan instemmen met de concept beleidsbegroting 2011 en het Jaarverslag en de Jaarrekening
2009 en heeft verder geen opmerkingen.

Vervolgprocedure
Na behandeling in uw raad worden de begroting 2011 en het meerjarenperspectief 2011-2014 ter
vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur van Alescon.
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Financiële consequenties
De totale bijdrage van Tynaarlo aan Alescon bedraagt in 2011 € 2.876.000,-. De gemeente ontvangt van
het rijk structureel een bedrag voor bekostiging van werkvoorzieningschappen. Voor 2011 wordt deze
rijksbijdrage geschat op € 2.757.000,-.
Voor het afnemen van werk bij Alescon ontvangen we een bonus. Deze bedraagt in 2011 € 30.000,-. Het
tekort dat resteert van € 89.000,- dragen we als gemeente. Hiervan is € 30.500,- structureel opgenomen
in de begroting. Voor het overige wordt bij de begroting 2011 een incidentele bijdrage gevraagd.
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Adviezen
Niet van toepassing.
Gevraagd besluit
Wensen en opmerkingen kenbaar maken ten aanzien van de concept beleidsbegroting 2011 en
kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2009.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen,

burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen,

secretaris
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