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Onderwerp

Ontwerpbegroting 2012 EMCO-groep

Geacht bestuur,
In de vergadering van de commissie Bestuur Middelen en Economie van de gemeente
Emmen van 8 december 2011 is de ontweipbegroting 2012 van de EMCO-groep
besproken. Via deze brief maakt de raad zijn gevoelen over de ontwerpbegroting 2012
kenbaar.
Het oplopend tekort in de I e begrotings-wijziging van 2011 ten opzichte van de
oorspronkelijke begroting 2011, wordt in uw ontwerpbegroting 2012 omgebogen naar
een dalend tekort. Door de raad is bij de ontwerpbegroting 2010 van de EMCO-groep een
maximale gemeentelijke bijdrage van € 1.100,- per S.E. genoemd. De raad constateert
dat de ontwerpbegroting 2012 sluit met een gemeentelijke bijdrage van iets meer dan
€ 900,- per S.E. Waardering hiervoor.
De raad is tevreden met de uitvoering van het nieuwe gemeentelijke inkoop- en
aanbestedingsbeleid en de daaruit voortkomende gemeentelijke opdrachten die een
positieve bijdrage leveren aan het resultaat van EMCO-groep.
Opnieuw dreigen echter donkere financiële wolken voor de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening. Nu van de kant van de rijksoverheid door de aangekondigde
maatregelen. In dat licht hebben wij uw meerjarenraming gelezen. De raad is van mening
dat het rijk taken bij de gemeenten neerlegt zonder daarvoor voldoende financiële
middelen beschikbaar te stellen. Bezuinigingen op de sociale werkvoorziening komen zo
rechtstreeks voor rekening van de gemeenten.
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De raad vraagt uw bestuur de ingeslagen weg van kostenbeheersing, opbrengstverhoging
en opdrachtverwerving voort te zetten. Samenwerking in de keten van Werk en Inkomen
wordt meer en meer noodzakelijk gezien de ontwikkelingen op rijksniveau.
We hebben u reeds toegezegd dat we voor de EMCO-groep een belangrijke rol zien bij de
uitvoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen. We brengen daarom samen met u
de gevolgen van deze nieuwe wet voor uw en onze organisatie in kaart en ontwikkelen
gezamenlijk voorstellen voor de toekomstige uitvoering.
Naar verwachting u voldoende te hebben geïnformeerd.
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