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Onderwerp: Wijziging Begroting 2006, Begroting 2007 en meerjarenraming 2008-2010 Drechtwerk 
 
 
1. Voorstel 
 
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de wijziging van de begroting 2006, de begroting 2007 en 
de meerjarenraming 2008-2010 van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden 
(Drechtwerk). 
 
Voorgesteld wordt in te stemmen met:  
1. een extra bijdrage per medewerker van € 931,= over het jaar 2006, in totaal € 154.000,=. Dit 

bedrag kan worden gedekt uit de bufferreserve. 
2. de overeenkomstige wijziging van de programmabegroting 2006; 
3. de begroting 2007van Drechtwerk en een gemeentelijke bijdrage per medewerker van 

€ 1.728,= over 2007. 
 
 
2. Aanleiding 
 
Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden heeft het 
concept vastgesteld van de begroting 2007 van Drechtwerk. In de artikelen 29 en 31 van de 
vigerende gemeenschappelijke regeling is vastgesteld dat deze stukken aan de gemeenteraden 
van de deelnemende gemeenten worden voorgelegd, zodat deze raden de stukken van hun 
commentaar kunnen voorzien. 
 
 
3. Aspecten 
 
Ontwerp-begrotingswijziging 2006 
De wijziging van de begroting 2006 vloeit voort uit het Ondernemingsplan Drechtwerk, dat 
vastgesteld is in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 26 april 2006. In het 
Ondernemingsplan, dat een integrale compilatie is van diverse bedrijfsplannen, heeft de nieuw 
aangestelde directie haar plannen ontvouwd om de Drechtwerk-organisatie op korte termijn vlot te 
trekken en de huidige verliezen (waaraan zowel interne als externe oorzaken ten grondslag liggen) 
zo veel als mogelijk te beperken. Belangrijkste doelstellingen in het Ondernemingsplan zijn: 
 
1. het beter bestuurbaar maken van de Drechtwerk-organisatie; 
2. het creëren van een financieel perspectief door geleidelijk het accent van de 

bedrijfsactiviteiten te verleggen van industrie naar dienstverlening; in deze 
accentverschuiving zijn detacheringen en innovatie belangrijke onderdelen; 

3. het versterken van mensontwikkeling in de organisatie. 
 
Bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2006 (augustus 2005) werd er nog van uitgegaan 
dat de verliezen in 2005 konden worden beperkt tot een bedrag van € 3,9 miljoen. Gebleken is 
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echter dat door het achterblijven van de toegevoegde waarde, alsmede door stijgende (niet door 
het Rijk gecompenseerde) werkgeverslasten het jaar 2005 moest worden afgesloten met een 
verlies van € 5,7 miljoen. U bent hierover geïnformeerd in de jaarrekening 2005, die u eind april 
2006 is aangeboden. De directie heeft in haar Ondernemingsplan het jaar 2006 bestempeld als 
‘overgangsjaar’, waarin een eerste herstel moet worden gerealiseerd. Voor de begroting 2006 
betekent dit dat het verlies wordt teruggebracht naar € 5,4 miljoen. Voor de deelnemende 
gemeenten betekent dit evenwel dat de oorspronkelijke begroting 2006 (met een verlies van € 3,6 
miljoen) moet worden bijgesteld. 
Omdat Drechtwerk voor het begrotingsjaar 2006 wederom onder preventief toezicht is geplaatst, 
behoeven uitgaven die de huidige begroting ontstijgen instemming van gedeputeerde staten. In 
gesprekken met de provincie Zuid-Holland is duidelijk geworden dat deze instemming alleen maar 
gegeven zal worden, wanneer de deelnemende gemeenten bevestigen garant te staan voor 
aanzuivering van het extra tekort van € 1,8 miljoen. Deze garantstelling is overigens ook formeel 
bekrachtigd in artikel 32, tweede lid van de gemeenschappelijke regeling van Drechtwerk. Omdat 
gedeputeerde staten van Zuid-Holland van mening is dat exploitatietekorten van 
gemeenschappelijke regelingen – bij gebrek aan reserves en voorzieningen – direct moeten worden 
aangezuiverd, stelt het Drechtwerkbestuur zich op het standpunt om dit tekort middels deze 
begrotingswijziging direct af te dekken teneinde provinciaal ingrijpen te voorkomen.   
 
Dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage per medewerker met € 931,=. Voor 
Ridderkerk betekent dit een verhoging van de bijdrage aan Drechtwerk in 2006 met € 154.000,=. 
 
Ontwerp-begroting 2007 /meerjarenraming 2008-2010 
In de ontwerp-begroting 2007 zijn de effecten van het Ondernemingsplan doorvertaald in de 
(meerjaren-)exploitatie. Drechtwerk beoogt in het jaar 2007 een exploitatieresultaat te behalen van  
- € 3,4 miljoen. In dit bedrag is de recent afgesloten Cao Wsw (looptijd tot 1-11-2007) geheel 
verwerkt, evenals alle plannen en maatregelen die voortvloeien uit het Ondernemingsplan. Niet 
verwerkt zijn de extra middelen (+/- € 360.000,-) die het kabinet recentelijk heeft uitgetrokken voor 
de implementatie van de modernisering Wsw. Achtergrond hiervan is enerzijds dat implementatie 
ook kosten met zich mee brengt, die op dit moment nog niet goed in te schatten zijn. Anderzijds is 
op dit moment nog onduidelijk of het kabinet nadere randvoorwaarden zal stellen voor toekenning 
van de extra middelen. 
 
Om het resultaat van - € 3,4 miljoen te realiseren zijn wel twee nieuwe maatregelen nodig: 
1. De kosten van het individuele personenvervoer van Wsw-werknemers worden vanaf 2007 uit 

de Drechtwerk-exploitatie gehaald en worden – indien geen alternatieve oplossingen 
aanwezig zijn (o.a. detachering bij gemeente, vervoer door derden) - separaat in rekening 
gebracht bij de woongemeenten van de betrokken Wsw-werknemers; 

 
2. Aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten zal in november een convenant 

2007 worden voorgelegd, met als doelstelling meer diensten van Drechtwerk af te nemen. Op 
deze wijze wordt de exploitatie van Drechtwerk verlicht onder het motto ‘liever meer werk dan 
meer geld’. Hiermee vullen gemeenten ook een voorbeeldfunctie in om een van de 
belangrijkste pijlers van de modernisering van de Wsw (‘de beweging van binnen naar 
buiten’) zelf tot uitvoering te brengen. Maar gemeenten kunnen Drechtwerk ook indirect 
steunen, door bijvoorbeeld in aanbestedingsbestekken contract compliance toe te passen: 
het stellen van voorwaarden aan inschrijvende partijen door een bepaald deel van de arbeid 
in te zetten met Wsw-werknemers. 
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 Begrotingswijziging 2006, Begroting 2006 en meerjarenraming 2007-
2009 Drechtwerk 

Volgnr. 3 van 4 

 

 
 
 
De targets van het convenant zijn tweeledig. Er zal een totale omzet moeten worden 
gerealiseerd door de tien deelnemende gemeenten gezamenlijk van € 5,4 miljoen (2005:  
€ 3,9 miljoen). Gemeenten zijn vanzelfsprekend vrij om zelf te bepalen welke diensten zij 
afnemen, met uitzondering van een vast aantal Wsw-detacheringen: 5% van de  
Wsw-werknemers uit een gemeente zal regulier worden ingezet in de gemeentelijke 
organisatie, dan wel een daaraan gelieerde organisatie. 
 
In tegenstelling tot 2006 zal er in 2007 wél een koppeling worden aangebracht tussen 
enerzijds de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan Drechtwerk en anderzijds de mate  

 waarin gemeenten de uitgangspunten van het convenant ook daadwerkelijk realiseren. Het 
toepassen van deze koppeling is een van de belangrijkste unanieme beslispunten geweest in 
het lopende strategisch onderzoek naar de toekomst van de sociale werkvoorziening. Hiertoe 
zal eind 2006 de gemeenschappelijke regeling van Drechtwerk worden aangepast. Het 
bestuur van Drechtwerk zal zich in de komende maanden nog nader beraden over de vraag 
op welke wijze de koppeling het best vormgegeven kan worden. 

 
In de meerjarenraming 2008-2010 verbetert het exploitatieresultaat van Drechtwerk zich naar een  
niveau van - € 2 miljoen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat: 

 
- de groei van de toegevoegde waarde (excl. groei die voortkomt uit convenanten met gemeenten)  
  ambitieus én realistisch is (+/- 3,5%), gelet op de ervaringen op dit gebied in het verleden; 
- een deel van de schade die Drechtwerk vanaf 2003 structureel heeft opgelopen als gevolg van de  
  afschaffing van de SPAK-VLW-regeling € 1,0 miljoen bedraagt. Het rijk compenseert tot op heden  
  slechts 40%; 
- een deel van de exploitatie van Drechtwerk (€ 1,0 miljoen) wordt belast met zgn. ‘legacy costs’ 
(o.a. rente op leningen, kosten FPU en wachtgelden). 
 
Voor 2007 is een gemeentelijke bijdrage per medewerker begroot van € 1.728,=. Voor Ridderkerk 
betekent dit een bijdrage aan Drechtwerk in 2007 van € 245.000,=. 
 
Risico 
Bij het opstellen van de begroting 2007 gaat Drechtwerk ervan uit dat met alle deelnemende 
gemeenten convenanten worden afgesloten, waarin doelstellingen worden opgenomen ten aanzien 
van omzet per gemeente en het aantal detacheringen per gemeente. 
Hierin schuilt het risico dat de deelnemende gemeenten niet aan deze doelstellingen voldoen en 
daarmee de verwachte omzet niet wordt gehaald. Dat zou dan weer kunnen leiden tot 
tegenvallende resultaten in 2007 en de noodzaak tot extra gemeentelijke bijdragen in 2007. 
Dit kan alleen worden ondervangen als er een verband wordt aangebracht tussen de gemeentelijke 
bijdrage in 2007 en de mate waarin de betreffende gemeente aan haar verplichtingen in het kader 
van het convenant voldoet. Voorstellen hiertoe zullen in het najaar door het bestuur van Drechtwerk 
worden ontwikkeld. 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
De uitkomst van de besluitvorming in de raad zal schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur van 
Drechtwerk worden medegedeeld door middel van bijgaande brief. 
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5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
In de 3e programmamonitor, welke in november aan uw raad wordt voorgelegd, is de verhoging van 
de gemeentelijke bijdrage reeds gemeld, echter het bedrag was nog slechts indicatief. De verhoging 
van de gemeentelijke bijdrage aan Drechtwerk in 2006 van € 154.000,= komt ten laste van het 
programma Werk en Economie. Dit bedrag is aanvullend op het bedrag van € 173.000,= dat uw 
raad in januari 2006 reeds aan extra middelen voor Drechtwerk beschikbaar heeft gesteld.  
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
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