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Raadsvergadering d.d. 21 juni 2011 agendapunt 12 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 mei 2011 
 
Onderwerp:            Jaarverslag en jaarrekening 2010  Alescon 
Portefeuillehouder:   Dhr. L. M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: Mevr. M. Berghuis  
Doorkiesnummer:   0592 - 266 865 
E-mail adres:   m.berghuis@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   Kennis nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2010            
                                              Alescon en eventuele wensen en opmerkingen kenbaar maken. 
Bijlagen:  
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Concept Jaarrekening en concept jaarverslag 2010 van Alescon (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Het Dagelijks Bestuur van Alescon heeft ons op 28 april 2011 het concept Jaarverslag, de concept 
jaarrekening en de concept beleidsbegroting 2012 aangeboden, conform de voorschriften uit de 
Gemeenschappelijke Regeling. (Zie Bijlage). 
 
De Gemeenschappelijke Regeling schrijft voor dat het College en de Raad de beleidsbegroting, de 
jaarrekening en het jaarverslag van Alescon ontvangen alvorens deze worden vastgesteld in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van Alescon.  
De concept beleidsbegroting 2012  Alescon is geagendeerd voor de Raad van mei 2011. 
 
Ontwikkelingen 
 
Alescon is bedoeld voor arbeidsontwikkeling en participatie en biedt werk aan 1957 mensen.  
De opgave is om de vaardigheden van mensen met een Wsw indicatie dusdanig te bevorderen dat zij 
uitkomen op de persoonlijk hoogst mogelijke vorm van arbeidsdeelname. De taakstelling voor 2010 van 
Alescon was 1782 arbeidsjaren.  Per 31 dec. 2010 waren 1957 SW- medewerkers (in dienst en via 
begeleid werken) werkzaam via Alescon. Voor de gemeente Tynaarlo waren dat 100 mensen, dat is ruim 
5 % van het totaal. In 2010 bestond Alescon 10 jaar.  In het jaaroverzicht is een beschrijving gegeven van 
de activiteiten, nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsvormen. Ingezet is o.a. op 
wachtlijstmanagement, inburgeraars, inzet van Alescon in multifunctionele gebouwen en sporthallen en 
digitalisering. Dit mede in het kader van het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor werk, door een 
veranderende populatie van de WSW- groep. Verder was de huisvesting van Alescon een belangrijk 
onderwerp 

Vervolgprocedure 

Volgens artikel 33 lid 4 kunnen de raden van de aangesloten gemeenten het Dagelijks Bestuur van 
Alescon hun gevoelen laten blijken.  
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De concept beleidsbegroting 2012, het concept jaarverslag 2010 en de concept jaarrekening van Alescon 
worden op 1 juli 2011 ter goedkeuring en ter vaststelling voorgelegd aan Algemeen Bestuur van Alescon.  
Na vaststelling van de beleidsbegroting 2012, het sociaal jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 in het 
Algemeen Bestuur van Alescon worden deze toegezonden aan het College van Gedeputeerde Staten 
van Drenthe. Evaluatie vindt plaats door middel van tussentijdse kwartaalrapportages van Alescon.  
 

Financiële consequenties 

In het najaar en de winter van 2010 zijn ingrijpende voorstellen voor bezuinigingen voorgelegd. Deze 
hebben geleid tot een gewijzigde beleidsbegroting 2011 en meerjarenbegroting voor Alescon.   
Zie de Raad van 1 maart 2011 en voorstellen voor de Perspectievennota 2012 en meerjarenraming van 
gemeente Tynaarlo. 
 
De gewijzigde beleidsbegroting 2011 geldt als het financiële kader voor de deelnemende gemeenten voor 
2011 tot en met 2013, vastgesteld en goedgekeurd op 18 maart 2011 in het Algemeen Bestuur.  
De bedragen die hierin zijn vermeld  worden meegenomen in de Perspectievennota 2012. 
 
De netto gemeentelijke bijdrage gemeenteTynaarlo in GR Alescon (bedragen x € 1.000) 
 2011 2012 2013 2011-

2013 
Primaire begroting 2011  89 71 64  
Gewijzigde begroting 2011 172 141 121  
Frictiebudget voor Alescon van Tynaarlo 24 16,3 16,3   56,53 
 
De gemeentelijke bijdrage van Tynaarlo aan Alescon voor 2012 is  € 141.000,=.  
De gemeentelijke bijdrage van Tynaarlo voor 2013 is begroot op  € 121.000,=. 
De bijdrage van Tynaarlo aan het frictiebudget voor 2011  t/m 2013 is begroot op € 56.536,=. 
De bijdrage aan de frictiekosten voor 2012  is € 16.268 ,= en voor 2013 is  € 16.268,=. 
 
Bovenstaande is reeds vastgesteld in de Raad van 1 maart 2011 en zal worden opgenomen in de 
Perspectievennota 2012 en in de meerjarenraming van gemeente Tynaarlo. 
 
Op 6 april 2011 heeft de accountantscontrole van het jaarverslag en de jaarrekening 2010 van Alescon 
plaatsgevonden. Het oordeel van de accountant is dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
grootte en samenstelling van de baten en lasten over 2010 en de activa en passiva per 31 dec. 2010. 
Tevens wordt vermeld dat het jaarverslag, voor zover dat kan worden beoordeeld,  verenigbaar is met de 
jaarrekening. 

Gevraagd besluit 

 
Kennis te nemen van het jaarverslag 2010 en de Jaarrekening 2010 Alescon en  
eventuele wensen en opmerkingen kenbaar maken. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


