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Zaaknummer: 
2013/33592 
Referentie:      
2013/33764 

Raadsvergadering d.d. 29 oktober 2013 agendapunt 12      
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 8 oktober 2013  
 
Portefeuillehouder:   dhr. M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: mevr. S.J. Veenstra 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 862 
E-mail adres:                s.veenstra@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Concept begroting Alescon 2014 (ter inzage) 
-   Bestuursopdracht Alescon dd 21 juni 2013 (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Concept beleidsbegroting Alescon 2014 en meerjarenraming 2015 t/m 2017 
 
Gevraagd besluit 
Kennisnemen van concept beleidsbegroting Alescon 2014 en desgevraagd wensen en opmerkingen 
door middel van een zienswijze mee te geven aan het Algemeen bestuur van Alescon.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijk regeling Alescon moet ieder jaar een begroting 
vaststellen en aanbieden aan de provincie. Hier aan voorafgaande wordt aan de deelnemende 
gemeenten gevraagd eventuele wensen en opmerkingen aan het bestuur mee te geven.   
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Vanwege de ontwikkelingen rondom het Sociaal Akkoord en de uitgestelde inwerkingtreding van de 
Participatiewet heeft het bestuur van Alescon uitstel gevraagd bij het college van Gedeputeerde 
Staten van Drenthe van de termijn om een begroting voor het komende jaar vast te stellen. GS 
hebben uitstel verleend tot 15 november 2013. Oorspronkelijk bedroeg de indieningtermijn 1 juli 2013. 
Voor het halen van deze termijn wordt de begroting 2014 voor een zienswijze voorgelegd aan de 
gemeenteraad.  
 
Alescon heeft gevraagd voor 4 november de zienswijze aan te leveren aan het Algemeen bestuur.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Normaal gesproken wordt gelijktijdig met de indiening van het jaarverslag en jaarrekening in april ook 
de begroting van Alescon gepresenteerd. Gelet op de onduidelijkheden rondom de Participatiewet 
(voorheen Wet werken naar vermogen), het Sociaal Akkoord en de financiële gevolgen daarvan heeft 
het bestuur van Alescon aan de provincie Drenthe gevraagd de begroting 2014 later te mogen 
indienen.  
 
Door middel van het voorstel bij de jaarrekening Alescon van 18 juni jl. is uw raad hierover 
geïnformeerd.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Beleidswijzigingen rond de arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking worden voor advies 
voorgelegd aan de WWB/Wsw Cliëntenraad Tynaarlo.  
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Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Er is uitgegaan van de rijksbijdrage per arbeidsplaats als opgenomen in de begroting van het 
Ministerie van SZW van 17 september jl.. Tynaarlo ontvangt in 2014 €2.262.261 van het Rijk voor de 
uitvoering van de Wsw. Hiermee kunnen 87 arbeidsplaatsen worden gecreëerd.  
 
De begroting van Alescon laat in het meerjarenperspectief (2015 e.v.) een oplopend tekort en 
daarmee een oplopende bijdrage van de gemeente(n) zien. Deze stijging van het tekort is niet in 
overeenstemming met de opdracht aan de directie van Alescon die op 21 juni 2013 door het bestuur 
van Alescon is vastgesteld. In deze opdracht is opgenomen dat de gemeentelijke bijdrage(n) voor 
2014 de norm zijn voor de jaren erna. Vanuit deze opdracht van het bestuur zullen voorstellen moeten 
komen om het oplopen van het tekort een halt toe te roepen. Dit is overigens geen gemakkelijke 
opdracht voor Alescon, gezien de forse kortingen die het Rijk doorvoert op het creëren van 
arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking (nu nog Wet sociale werkvoorziening straks 
Participatiewet). In onze begroting is in het meerjarenperspectief uitgegaan van het bedrag dat we in 
2014 aan Alescon bijdragen.  
 
Deze bijdrage komt uit op €199.948. Door het werk dat we bij Alescon afnemen krijgen we hierop een 
korting  van €37.780, waarmee een bijdrage van €162.168 resteert. Dit bedrag is als structurele last 
opgenomen.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 


