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Raadsvergadering d.d. 24 mei 2011 agendapunt 12 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 3 mei 2011 
 
Onderwerp:            Beleidsbegroting 2012 Alescon 
Portefeuillehouder:   Dhr. L. M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: Mevr. M. Berghuis  
Doorkiesnummer:   0592 - 266 865 
E-mail adres:   m.berghuis@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                  -  Instemmen met de beleidsbegroting 2012 Alescon 
                                              -  Geen zienswijze indienen op de beleidsbegroting 2012 Alescon 

Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-   Concept Beleidsbegroting 2012 Alescon (bijgevoegd)  
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Het Dagelijks Bestuur van Alescon heeft ons op 28 april 2011 de concept beleidsbegroting 2012 
aangeboden, conform de voorschriften uit de Gemeenschappelijke Regeling. (Zie Bijlage). 
 
Uw Raad heeft op 1 maart 2011 de concept gewijzigde beleidsbegroting 2011 van Alescon behandeld. U 
heeft toen afgezien van het indienen van een zienswijze. Ook de andere vijf gemeenten die participeren 
in Alescon hebben daarvan afgezien.  
 
Mede op grond van deze informatie heeft het Algemeen Bestuur van Alescon de gewijzigde 
beleidsbegroting 2011 in zijn vergadering van 18 maart 2011 definitief vastgesteld, inclusief de 
meerjarenraming tot en met 2013.  
 
Zoals u bekend is zullen er op het terrein van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw), Wajong, Wet Werk 
en Bijstand (WWB) en Wet Investering Jongeren (WIJ) ingrijpende veranderingen optreden, mede met 
het oog op de voorgenomen invoering van de beoogde Wet Werken Naar Vermogen. Op dit moment 
gaan wij er van uit dat dit 2013 wordt, omdat een wetgevingstraject geruime tijd in beslag neemt en de 
gemeenten zich ook op een ordentelijke wijze op deze veranderingen moeten kunnen voorbereiden. 
Sinds december 2010 is er sprake van extreme ombuigingen in de financiering van de Wsw door het rijk. 
De effecten hiervan treffen de gemeenten en Alescon gezamenlijk. Alescon heeft daarom reeds in een 
vroegtijdig stadium een zeer ingrijpend maatregelplan opgesteld dat alle medewerkers bij Alescon zal 
treffen. Dit maatregelenplan is momenteel in uitvoering en kent een doorlooptijd tijd van drie jaar. In deze 
beleidsbegroting worden deze plannen toegelicht.  
Gelet op het feit dat u zeer recent (namelijk op 1 maart 2011) de gewijzigde beleidsbegroting 2011, 
inclusief meerjarenraming van Alescon heeft behandeld, en de nu voorliggende concept beleidsbegroting 
2012 niet afwijkt van de toen gepresenteerde informatie, stellen wij u voor af te zien van de mogelijkheid 
om een zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van Alescon.  
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In de begroting voor 2012 wordt uitgegaan van ongewijzigde in- en externe omstandigheden. Voor de 
begroting 2012 wordt gewerkt met de jaarschijf 2012 uit de meerjarenbegroting 2011-2013.  
 
Indien later dit jaar mocht blijken dat er sprake is van aanzienlijke veranderingen, zal er gewerkt worden 
met een gewijzigde beleidsbegroting 2012, ingegeven door nieuwe wetgeving en/of andere ingrijpende 
wijzigingen. In dat geval wordt deze conform de voorschriften in de Gemeenschappelijke Regeling aan u 
voorgelegd en zal ook de Raad gevraagd worden een zienswijze te geven. Die situatie kunt u vergelijken 
met de wijze waarop uw Raad nu de gewijzigde beleidsbegroting 2011 van Alescon heeft behandeld.  
  

Vervolgprocedure 

Volgens artikel 33 lid 4 kunnen de raden van de aangesloten gemeenten het Dagelijks Bestuur van 
Alescon hun gevoelen laten blijken. Het College stelt voor af te zien van de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van Alescon.  De reden hiervoor is dat er nu geen of 
nauwelijks nieuwe feiten en omstandigheden zijn in vergelijking  tot de zeer recent vastgestelde 
gewijzigde beleidsbegroting 2011, inclusief de meerjarenraming t/m 2013. 
 
Indien blijkt dat de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen of andere ingrijpende wijzigingen  aanzienlijke 
veranderingen voor Alescon tot gevolg zullen hebben zal er gewerkt worden met een gewijzigde 
beleidsbegroting 2012. In dat geval zal deze, conform de voorschriften in de Gemeenschappelijke 
Regeling, aan u worden voorgelegd en zal de raad ook worden gevraagd een zienswijze te geven.   
 
De beleidsbegroting 2012 van Alescon wordt op 1 juli 2011 ter goedkeuring en ter vaststelling voorgelegd 
aan Algemeen Bestuur van Alescon.  
Na vaststelling van de begroting in het Algemeen Bestuur wordt de begroting toegezonden aan het 
College van gedeputeerde Staten van Drenthe. 
Evaluatie vindt plaats door middel van tussentijdse kwartaalrapportages van Alescon.  
 

Financiële consequenties 

Bij de behandeling van de gewijzigde Beleidsbegroting 2011 Alescon, inclusief meerjarenraming tot en 
met 2013, heeft uw Raad op 1 maart 2011 reeds ingestemd met de financiële consequenties. 
 
De gewijzigde beleidsbegroting 2011 geldt als het financiële kader voor de deelnemende gemeenten voor 
2011 tot en met 2013. Bijgaande voorlopig vastgestelde Beleidsbegroting 2012 Alescon, vastgesteld door 
het Dagelijks Bestuur van Alescon op 15 april 2011 is de tweede jaarschijf van de meerjarenbegroting 
2011 t/m 2013, zoals opgenomen in de gewijzigde beleidsbegroting van Alescon, welke op 18 maart 
2011 is vastgesteld en goedgekeurd in het Algemeen Bestuur.  
De bedragen die hierin zijn vermeld  worden meegenomen in de Perspectievennota 2012. 
 
De netto gemeentelijke bijdrage gemeente Tynaarlo 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 
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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. 
 

Adviezen 

Op 1 februari 2011 is een presentatie gegeven over de gewijzigde beleidswijziging en ontwikkelingen met 
betrekking tot de Wsw door de directeur van Alescon aan uw Raad en op 1 maart heeft uw Raad reeds 
ingestemd met de gewijzigde beleidsbegroting 2011 inclusief meerjarenraming. 

Gevraagd besluit 

-  Instemmen met de Beleidsbegroting 2012  Alescon. 
-  Geen zienswijze indienen op de beleidsbegroting 2012  Alescon. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


