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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. De zienswijze om in te stemmen met de Concept Begrotingswijziging 2018 van de EMCOgroep vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2019 van de EMCO-groep.
Bijlage(n)
1. Kaderbrief 2019 EMCO-groep
2. Concept Begrotingswijziging 2018 + bijlage Nadere toelichting Concept Begrotingswijziging 2018
3. Brief aan de EMCO-groep
Stuk(ken) ter inzage
1. Collegebesluit d.d. 24 april 2018 en de daarbij behorende stukken
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1.
Inleiding
De EMCO-groep heeft op 31 januari 2018 de Concept Begrotingswijziging 2018 aangeboden.
Gelijktijdig met genoemde begrotingswijziging heeft de EMCO-groep de Kaderbrief 2019 aangeboden.
Artikel gg van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) regelt dat de raad een zienswijze kan geven.
Afzonderlijke raden worden daardoor beter in staat gesteld om hun zienswijze voor te bereiden en zo
nodig onderling met elkaar afte stemmen. In de Wgr is onder artikel gab eveneens opgenomen dat de
raden geïnformeerd dienen te worden over de financiële meerjarenontwikkeling via een Kaderbrief.

2. Beoogd effect
De raad van de gemeente Emmen kan door middel van een zienswijze invloed uitoefenen op de
beleidsprioriteiten en de ontwikkelrichting van de EMCO-groep in 2018 en de daarop volgende jaren.

3. Argumenten
1.1 De Concept begrotingswijziging 2018 heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage voor 2018 lager
wordt.
Bij de reeds vastgestelde begroting 2018 kon onvoldoende duidelijkheid geboden worden over de
financiële effecten van de samenwerking met Menso NV. Daarnaast kon ook nog geen duidelijkheid
worden verschaft over het resultaat van het Nieuwe Beschut Werken. In de gewijzigde begroting 2018
zijn vorenstaande ontwikkelingen nu opgenomen.
Er is sprake van een beter bedrijfsresultaat en een mirtder dan verwacht subsidieresultaat.
De synergievoordelen van de samenwerking EMCO-Groep met Menso NV leveren een beter
bedrijfsresultaat op. Helaas blijft de onvoorspelbaarheid van het subsidieresultaat parten spelen.
Als gevolg van het verbeterde bedrijfsresultaat verminderd met de negatieve effecten van het
subsidieresultaatwordt nu het tekort verlaagd met €: 460.000,-- naar €: 4.522.000,--, waardoor de
gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Emmen met C 376.280,--lager uit valt.
De wijze waarop de EMCO-groep zich inspant om te komen tot positieve resultaten vormt voldoende
aanleiding om de raad te vragen een positieve zienswijze te geven over de Concept Begrotingswijziging.
Een nadere toelichting treft u aan in de bijlage
1.2

2.1 In de Kaderbrief 2019 EMCO-groep wordt het meerjarenperspectief geschetst tot 2022.
In de Kaderbrief wordt een kort algemeen beeld geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de
EMCO. Tevens wordt het financiële meerjarenperspectiefbenoemd en wordt melding gemaakt van
oplopende tekorten als gevolg van de afname van de Wsw-subsidie tot 2020. Vanaf 2021 zien we een
vermindering van de gemeentelijke bijdrage.

4. Kanttekeningen
1.1. Op korte termijn zal er geen duidelijkheid over berekenmethode uitstroom Wsw-ers komen.
De komende jaren zal de onduidelijkheid over de uitstroomberekeningblijven bestaan.
Temeer omdat dit is gebaseerd op landelijke uitstroomcijfers. Verwacht wordt dat op basis van het
opdoen van ervaring met het werken met de uitstroompercentagesuiteindelijk beter begroot kan
worden.
5. Financiën
De gemeenteraad is voorafgaand aan de Kadernota 2019 geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen
van EMCO-groep via de Perspectiefbrief (onderdeel perspectief reserve sociaal domein).
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6. Uitvoering
Na instemming van de zienswijze op de Concept Begrotingswijziging 2018 door de deelnemende raden
wordt de begrotingswijziging in het Algemeen Bestuur van de EMCO-groep vastgesteld.
Na behandeling in de raad wordt het dagelijks bestuur van de EMCO-groep geïnformeerd via bijgaande
brief.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen,

24

april

2018.

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemee

secretaris,

O.sL

de burgemeester,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 apri12018, B&W nummer: 18/357;

besluit:
1.

2.

De zienswijze om in te stemmen met de Concept Begrotingswijziging 2018 van
de EMCO-groep vast te stellen;
Kennis te nemen van de Kaderbrief 2019 van de EMCO-groep.

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

