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Geachte leden van het college,
De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR) is een gemeenschappelijke regeling, ingesteld voor de
uitvoering van taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid in het westen en noorden van Friesland. Deze
sociale werkvoorziening bestaat uit twee onderdelen: uitvoeringsorganisatie NV Empatec en de
Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR). De GR is 100% aandeelhouder van de NV.
Wij informeren u met deze brief aangaande de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR) over de
eerste Begroting 2019 GR Fryslân-West.
Conform artikel 17 lid 1 stelt het dagelijks bestuur jaarlijks voor 15 april een conceptbegroting op voor het
volgende kalenderjaar en zendt deze, voorzien van een toelichting, toe aan de raden van de gemeenten. De
conceptbegroting is opgesteld en 29 juni 2018 vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van de GR Fryslân-West.
De achtergrond van de totstandkoming van de eerste begroting 2019 zullen wij u hieronder (kort) schetsen.
Mede op verzoek van onze gemeenten is een strategische visie ontwikkeld inclusief meerjarenbegroting
door Pastiel & Empatec, die is opgeleverd in maart 2018. De gemeenten willen graag de gelegenheid hebben om
deze strategische visie goed te doorgronden en hun eigen visie op de Participatiewet daar tegen aan te houden.
Dit proces is nog gaande en de verwachting is dat in het najaar van 2018 hier verdere stappen in genomen worden
door gemeenten. De gemeenten hebben ons daarom gevraagd als basis voor de eerste begroting 2019 GR
Fryslân-West te nemen de vastgestelde herziene begroting 2018 GR Fryslân-West en het daarin opgenomen
beleid. Dit betekent dat de begroting 2019 GR Fryslân-West (met daarin opgenomen de jaren 2020-2023) uitgaat
van ongewijzigd beleid bij de bedrijven binnen Empatec & Pastiel.
De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West staat in verband met NV Empatec. Het de facto verlies binnen de
Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (de subsidies zijn niet toereikend voor de loonkosten Wsw en het
ambtelijk personeel) bedraagt voor de eerste begroting 2019 € 4.159.000 (2018: € 3.785.000) en wordt (grotendeels)
gecompenseerd door de bijdrage ( € 3.099.000) van NV Empatec aan de GR.
Het ongewijzigde beleid gaat uit van een gemeentelijke bijdrage van € 500 per SW-medewerker. Voor 2019 is een
(eenmalige) extra bijdrage van gemeenten nodig van € 1.098 per SW-medewerker. Ter vergelijking: het landelijk
gemiddelde ligt in 2019 naar verwachting rond de € 2.400 per jaar per SW medewerker. In Friesland zijn de
bedragen in 2019 bij NEF € 2.910 per jaar en bij Caparis naar verwachting meer dan €3.500 per SW-medewerker
per jaar. Uitgaand van ongewijzigd beleid en met de huidige inzichten is er nog sprake van een "tekort" van
€ 633.000 in 2020 aflopend naar € 102.000 in het jaar 2023. In de opgestelde strategische visie stellen we
beleidswijzigingen voor om deze "tekorten" structureel op te lossen. In het najaar van 2018 verwachten we dat

gemeenten besluiten nemen over de opgestelde strategische visie van Pastiel & Empatec. Na besluitvorming
werken we de meerjarenbegroting 2020-2023 met deze inzichten bij.
De raden van de gemeenten kunnen het dagelijks bestuur binnen de wettelijke termijn van acht weken na de
verzenddatum van hun gevoelen omtrent de conceptbegroting doen blijken. Na ontvangst van de reactie van de
raden zal het algemeen bestuur de conceptbegroting 2019 vast stellen en afschriften toesturen aan de gemeenten.
Hoogachtend,

Raud Dijkstra,
secretaris Dagelijks Bestuur

