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1. Inleiding
Eind april heeft het college de Begroting 2019 van de EMCO-groep ontvangen. Via de Kaderbrief 2019
van de EMCO-groep is de raad geïnformeerd over de oplopende tekorten bij de EMCO-groep.

Beoogd effect
Door het indienen van een zienswijze kan uw raad invloed uitoefenen op de beleidsprioriteiten en de
ontwikkelrichting van de EMCO-groep in 2019 en de daarop volgende jaren.

2.

3. Argumenten
1.1 Artikel35 van de Wet gemeenschappelijk regeling (Wgr) regelt dat de raad een zienswijze geeft op
de Begroting 2019.
Behandeling van de Begroting 2019 in de raad van juni is nodig om te kunnen voldoen aan de Wgr.
Het tekort in de begroting 2019 wordt veroorzaakt door het niet beïnvloedbare subsidieresultaat
(Rijkssubsidie).
De wijze waarop de EMCO-groep zich inspant om te komen tot positieve resultaten vormt voldoende
aanleiding om de raad voor te stellen een positief advies te geven over de Begroting 2019.
De synergievoordelen van de samenwerking tussen EMCO-Groep en Menso NVlevert een beter bedrijfsresultaat op van C 1.333.000,--. Helaas blijft de onvoorspelbaarheid van de subsidieresultaat
(-/- C 6.766.000,--) de komende jaren bestaan. Voor een nadere toelichting op de Begroting 2019 wordt
verwezen naar de bijgevoegde bijlage.
1.2

4. Kanttekeningen
Er blijft onduidelijkheid bestaan ofhet kabinet meer middelen wil inzetten voor mensen met grote
afstand tot de arbeidsmarkt.
Voor 2019 en de daarop volgende jaren is de hoop gevestigd op de aankomende meicirculaire. Daarnaast
is het de vraag of het nieuwe kabinetsbeleid recht doet aan de opvattingen van de SER, het Sociaal
Cultureel Planbureau, Ondernemersorganisatie VNO-NCW en de VNG. Deze organisaties hebben zich de
afgelopen jaren sterk gemaakt voor het niet verder afbreken van de WSW-infrastructuur.
1.1

5. Financiën
In de Kadernota 2019 van de gemeente Emmen is het aandeel (81,8%) van de gemeente Emmen
van het totale tekort van C 5.079.000,- van de EMCO-groep meegenomen. Het gaat dan om een bedrag
van €: 4.154.622,-. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een gemeentelijk bijdrage van
C 3.837-457,-. Het resterende bedrag groot C 317.165,- wordt betrokken bij de Kadernota 2019.
6. Uitvoering
Na behandeling in de raad wordt het dagelijks bestuur van de EMCO-groep via de bijgevoegde brief
geïnformeerd.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 16 mei 2018.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2018, B&W nummer: 18/383;

besluit:
De Begroting 2019 van de EMCO-groep te voorzien van een positief advies.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2018.
de voorzitter,

