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Zaaknummer: 2014/26325 
Referentie:      2014/29076 

Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014, agendapunt 15         
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 27 mei 2014 
 
Portefeuillehouder:   dhr. T.J. Wijbenga  
Behandelend ambtenaar: mevr. S.J. Veenstra 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 865 
E-mail adres:                s.veenstra@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Jaarstukken 2013 en begroting 2015 (ligt ter inzage) 
 
Onderwerp 
Jaarstukken 2013 en begroting 2015  Alescon  
 
Gevraagd besluit 
Eventuele wensen en opvattingen naar voren brengen ten aanzien van de begroting 2015 van Alescon. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Het Algemeen Bestuur van Alescon vergadert 27 juni a.s. over de jaarstukken. Aan uw raad wordt gevraagd 
eventuele vragen en opmerkingen ten aanzien van de begroting en jaarstukken mee te geven aan het bestuur 
van Alescon.  
 
Wat ging er aan vooraf 
De afgelopen jaren stonden in het teken van de voorbereidingen rond de Wet werken naar vermogen, die later 
Participatiewet is gaan heten. Met het invoeren van de Participatiewet worden gemeenten financieel 
verantwoordelijk voor het bieden van werk aan mensen met een arbeidshandicap.  
 
Voor zover er nu duidelijkheid is over het uitvoeren van de Participatiewet zullen mensen die met behulp van 
een loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen via het nieuw op te richten ‘Werkbedrijf’ 
bemiddeld en begeleid worden. Voor de mensen die een beschutte werkplek nodig hebben organiseren wij als 
gemeente een voorziening. De mensen die op 1 januari 2015 een dienstverband hebben bij Alescon blijven 
gedurende de jaren 2015 en 2016 bij en via hun werkgever Alescon aan het werk.  
 
Op dit moment is de vormgeving van de Participatiewet in voorbereiding: zowel de kadernota als het plan van 
aanpak voor de uitvoering van de nieuwe wet zullen na de zomer aan gemeenteraden worden voorgelegd ter 
besluitvorming. De invoering van de Participatiewet heeft in ieder geval als consequentie dat de rijksbijdrage 
voor het organiseren van werkplekken voor mensen met een beperking met € 500 per plek per jaar afneemt. De 
subsidie per plek bedraagt in 2015 nog € 26.000.    
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De ontwikkelingen rond Alescon worden besproken in het WWB/ Wsw- cliëntenadviesorgaan en de 
Ondernemingsraad van Alescon.  
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Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Naast de aan Alescon door te sluizen rijkssubsidie van € 2.193.258 draagt Tynaarlo naar indicatie van Alescon 
in 2015 € 156.000 bij. Deze gemeentelijke bijdrage uit eigen middelen in het tekort loopt in de komende jaren 
op. Nieuw beleid zal deze ontwikkeling moeten afremmen.   
 
 
Bedragen 
*€1.000 

Rek 2013 BB2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 130 146 162 156 172 295 341 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

drs. G.K. Zijlstra, gemeentesecretaris 
 
 

                           


