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Voorstel
Het college van B&W stelt u voor:
a. Kennis te nemen van de Eerste begroting 2020 Gemeenschappelijke
Regeling Fryslân-West, inclusief meerjarenperspectief
b. Geen wensen of bedenkingen te uiten over de begroting van de GR
Fryslân West
c. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage vast te stellen op € 2.000 per SE
(gesubsidieerde SW-arbeidsplaats)

Samenvatting
Het sociaal werkvoorzieningsbedrijf Empatec bestaat uit twee onderdelen: de
Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West (hierna: GR) en de
uitvoeringsorganisatie NV Empatec. De gemeente Terscheling neemt deel aan de
GR en draagt financieel bij in het exploitatietekort. Tot voor kort ging bedroeg de
gemeentelijke bijdrage € 500 per SW-werknemer. Mede door de lagere
rijksvergoeding is de gemeentelijke bijdrage vorig jaar (eenmalig) met € 1.100
verhoogd. Daarbij is aangegeven dat voorbereidingen waren getroffen om met de
andere gemeenten in de GR een meerjaren visie en strategisch kader voor de
uitvoering van de Participatiewet te ontwikkelen. De visie en het strategisch kader
zijn opgenomen in de ‘position paper uitvoering Participatiewet Fryslân West’. De
paper is ter kennisname aan uw raad voorgelegd in vergadering van 28 mei 2019.
Zoals aangegeven in het raadsvoorstel m.b.t. de Position Paper d.d. 28 mei 2019
zijn wij ons op Terschelling aan het beraden over de eigen positie van de
gemeente Terschelling met betrekking tot de uitvoering van de Paticipatiewet. Los
van besluitvorming hierover dient de Eerste begroting 2020 GR Fryslân West te
worden vastgesteld.

Toelichting
Op grond van artikel 18 lid 2 van de GR wordt de raad in de gelegenheid gesteld
binnen acht weken zijn gevoelen (wensen en bedenkingen) kenbaar te maken.
2.1. Met de begroting voor 2020 wordt op een aantal punten voorgesorteerd op de
beleidsuitgangspunten van de position paper
De begroting gaat alleen over de doelgroep SW (sociaal werkbedrijf), doelgroep
Beschut Werk en de nieuwe (doel)groep VSO/PRO. Verder is voor 2020 een
duidelijker scheiding tussen de GR en de NV gemaakt om de beleidsinvloed van
gemeenten duidelijker te accentueren. Zo is het onderdeel Beschut Werk en
loonkostensubsidie voor Begeleid Werk overgeheveld van de NV naar de GR en is
de nieuwe doelgroep VSO/PRO (voortgezet speciaal onderwijs en
praktijkonderwijs) opgenomen in de GR.
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De keuzes voor arbeidsinschakeling (re-integratie) en maatschappelijke
participatie worden de komende tijd uitgewerkt met de andere gemeenten in de
GR op basis van de uitgangspunten in de position paper. De verwachting is dat
gemeenten dit najaar een keuze kunnen maken over de invulling van het volume
en het financiële kader daarvoor. Vervolgens worden de financiële gevolgen
daarvan verwerkt in de (herziene) begroting 2020-2024 van de NV.
3.1 Dit is conform eerdere besluitvorming door uw raad
In vergadering van 28 mei 2019 heeft uw raad besloten de gemeentelijke bijdrage
vanaf 2020 vast te stellen op € 2.000 per SE. In de nu voorliggende begroting met
meerjarenperspectief is rekening gehouden met de hogere gemeentelijke bijdrage.

Historie
Het raadsvoorstel ‘Visie en position paper (uitvoering) Participatiewet’ d.d. 28 mei
2019 ging hieraan vooraf.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Gemeenteraden hebben 8 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Tijdstip
van behandeling is 9 juli 2019. Afgesproken is dat het gemeenteraadsbesluit in die
week nog aan het DB van de GR Fryslân-West verzonden kan worden.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
Binnen de integratie-uitkering Participatie, onderdeel van de algemene uitkering
gemeentefonds, wordt voor de exploitatie van de sociale werkvoorziening een
bijdrage ontvangen. De in de begroting en meerjarenraming verwerkte bijdragen
zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2018. De afspraak is dat dat de
gemeente deze bijdrage rechtstreeks doorbetaalt aan Fryslân-West / Empatec.
Daarnaast verstrekt de gemeente een bijdrage van € 2.000 per werknemer
(2020: 7).
Vanwege een geleidelijk dalend aantal medewerkers met een wsw-dienstverband
daalt deze gemeentelijke bijdrage van € 16.880 in 2020 naar € 15.680 in 2024.
De gemeentelijke bijdragen worden verwerkt in onze eigen begroting 2020 en
afhankelijk van besluitvorming over uittreding GR Fryslân West en toekomstige
uitvoering van de Participatiewet in de meerjaren-raming 2021-2023.

Communicatie/interactiviteit
Het bestuur van de GR Fryslân West wordt geïnformeerd over uw besluit.

Advies van de raadscommissie
n.v.t.

Ter inzage liggende stukken
1. Aanbiedingsbrief brief GR Fryslân West
2. Eerste begroting 2020 inclusief meerjarenperspectief 2021-2024 GR
Fryslân West
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Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 4 juni 2019
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,
W.R.H. van Schoonhoven
Loco-secretaris/adjunct-directeur

J.B. Wassink,
burgemeester

