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Onderwerp: Gewijzigde Begroting 2007 Drechtwerk 
 
Geacht bestuur, 
 
Naar aanleiding van de door u ingediende gewijzigde begroting 2007 van het Openbaar Lichaam 
Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk), berichten wij u als volgt. 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk heeft de stukken besproken in zijn vergadering op 13 december 
2007. 
 
Wij hebben kennisgenomen van de begroting 2007 van het Openbaar Lichaam Sociale 
Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) 
 
De raad spreekt zijn grote zorg uit over de voortdurende financiële problemen bij Drechtwerk en 
beraadt zich over de mogelijkheden voor een andere uitvoering van de WSW voor de gemeente 
Ridderkerk. Daarbij behoort samenwerking met de gemeente Barendrecht tot de mogelijkheden. 
 
Wij hebben besloten: 

• niet in te stemmen met de gewijzigde begroting 2007 van Drechtwerk en een aanvullende 
gemeentelijke bijdrage van € 785.000,- over 2007; 

• aan het bestuur van Drechtwerk voor te stellen: 
1. de boeteclausule ten aanzien van de convenanten in de begroting 2007 van 

Drechtwerk op te nemen en de overschrijding van de uitgaven op de 
scholingsactiviteiten uit de begroting 2007 van Drechtwerk te schrappen; 

2. de financiële gevolgen van de verkoop van het pand aan de Kamerlingh Onnesweg, de 
afwaardering van het kassencomplex, de afwaardering materiële activa en de vorming 
van een voorziening FPU af te wikkelen zodra de uitkomst van de discussie over de 
lange termijn toekomst van Drechtwerk en de second opinion inzake de begroting 
2007 en 2008 bekend is; 

• toestemming te verlenen aan het college (artikel 1, tweede lid, Wgr) om in te stemmen met 
de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening 
Drechtsteden (Drechtwerk). 

 
Hoogachtend, 
De gemeenteraad van Ridderkerk, 
De griffier,   de voorzitter, 
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