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Werk en inkomen
1
RAADSINFORMATIE

inzake Jaargesprek Drechtwerk

Samenvatting
In deze raadsinformatiebrief vindt u de input voor het Jaargesprek met betrekking
tot Drechtwerk. Drechtwerk heeft het jaar afgesloten met een financieel resultaat

van C 2,2 miljoen positief. Dit positieve resultaat wordt uitgekeerd aan de
gemeenten. Op totaalniveau wordt 2015 negatief afgesloten omdat de gemeenten
een eenmalige bijdrage van C 6,4 miljoen moeten betalen in verband met de
huisvesting.

Inleiding
De Drechtraad heeft op 5 maart 2013 het besluit van het Drechtstedenbestuur
goedgekeurd inzake de uitvoering van de Participatiewet. Een belangrijk onderdeel
van deze visie is het opheffen van de GR Drechtwerk en het onderbrengen van de
bedrijven van Drechtwerk in de GR Drechtsteden. Het voornemen dit per 1 januari

2015 te effectueren is uitgesteld omdat verschillende toekomstscenario's voor
verschillende Drechtwerk B.V.'s nog worden uitgewerkt.

Doelstelling
Met behulp van deze brief besteden wij graag aandacht aan de ontvangen

jaarrekening. We beschrijven de beleidsinhoudelijke informatie en financiële
effecten. We geven aan in welke producten de financiële effecten worden verwerkt.

Stand van zaken/de feiten
Voor de B.V.'s Fris facilitair en Groen zijn in 2015 trajecten opgestart om mogelijk
te komen tot de vorming van Social Joint Ventures. Voor Fris facilitair is dit traject
geslaagd. Voor Drechtwerk Groen heeft dit traject uiteindelijk geen resultaat
opgeleverd en er is nu in samenwerking met een brede projectgroep (waar
gemeenten ook in vertegenwoordigd zijn) bekeken welke alternatieve scenario's
mogelijk zijn. Hierbij zijn scenario's verkend binnen een bandbreedte tussen het
handhaven van een centraal groenbedrijf bij Drechtwerk tot het onderbrengen van

de medewerkers bij de individuele gemeenten. Het AB Drechtwerk zal het advies
van de projectgroep meewegen in de verdere besluitvorming over de toekomst voor
Drechtwerk Groen.
Verder geldt nog steeds dat tot de exacte financiële en personele consequenties
helder worden er nog geen besluiten worden genomen. Pas wanneer er
besluitvorming over de toekomst van de afzonderlijke B.V.'s is, zal verder worden
gekeken naar het vervolg met betrekking tot de opheffing van de GR Drechtwerk.
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Jaarrekeningresultaat 2015
Drechtwerk heeft het jaar afgesloten met een financieel resultaat van C 2,2 miljoen
positief. Grote oorzaken van het positieve resultaat zijn:
- voordeel op bedrijven (C 1.672.000,-);
- voordeel op Assemblypartners (C 523.000,-).
Deze voordelen op basis van resultaatbestemming mogen lokaal pas worden
verwerkt na vaststelling van de jaarrekening door de Drechtraad. Dit betekent dat
deze bedragen lokaal worden verwerkt in de Bestuursrapportage 2016.

Eenmalige betaling ten behoeve van de huisvesting
De eenmalige betaling ten behoeve van de huisvesting van C 6.400.000,-.
Dit nadeel is verwerkt in de jaarrekening 2015.

Kosten en dekking
Het jaarrekeningresultaat van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk wordt
op twee verschillende momenten verwerkt. Het voordeel verwerken wij als gevolg
van de resultaatsbestemming lokaal pas in de Bestuursrapportage 2016. De
bijdrage aan de huisvesting leidt voor Dordrecht tot een financieel nadeel, dat wij
verwerkt hebben in de jaarrekening 2015.

Communicatie en inclusief beleid
Niet van toepassing.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
1. Drechtwerk Jaarstukken 2015, concept d.d. 25 maart 2016.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wetheuders
de secretaris ,fi
de burgerl*ester

M.M. van der Kraan
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