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Schiermonnikoog, 8 september 2011

Aan de Gemeenteraad
Inleiding
Het verzoek van de Raad en het College van B&W is om kort inzichtelijk te maken wat financieel het
verschil is tussen deelnemen in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Werk/leerbedrijf NoardEast
Fryslân of uittreden en 3 jaar de diensten in te kopen.

Vergelijking niet deelnemen versus deelnemen
Niet deelnemen (extra kosten per se):
Kosten
Voorwaarde van niet deelnemen is dat de Gemeente Schiermonnikoog nog een inkoopcontract
aangaat van drie jaar bij het fusiebedrijf. Dit levert de eerste drie jaar de volgende kosten op:
2011: € 28.823
2012: € 29.105
2013: € 29.390
€ 87.318 totaal
Inkomsten van het Rijk
Om de netto-bijdrage te kunnen bepalen moeten we weten wat de komende drie jaar de WSWbijdrage van het Rijk zal zijn. De verwachting is dat die daalt tot € 22.500 in 2015. We gaan op basis
hiervan uit van de berekening uit van een gemiddelde bijdrage van € 25.000 over 2011/2012/2013.
Totale Rijksbijdragen over 3 jaar bedragen dus € 75.000.
Saldo
De kosten bedragen bij niet-deelnemen in de eerste drie jaar op basis van het voorgaande uiteindelijk
€ 12.318 (€ 87.318 - € 75.000).
Deelnemen (extra kosten per se):
Kosten:
2011: € 28.908
2012: € 28.908
2013: € 28.908
€ 86.724 totaal

In bovenstaand rekenvoorbeeld is uitgegaan van een tekort in de exploitatie van Oostergo/Trion ná de
fusie van € 2.000.000. Dit is een reëel beeld, gezien de tekorten uit 2010/2011. Het is niet
ondenkbeeldig dat het tekort hoger zal uitvallen.
Inkomsten van het Rijk
Om de netto-bijdrage te kunnen bepalen moeten we weten wat de komende drie jaar onze WSWbijdrage van het Rijk zal zijn. De verwachting is dat die daalt tot € 22.500 in 2015. We gaan op basis
hiervan uit van de berekening uit van een gemiddelde bijdrage van € 25.000 over 2011/2012/2013.
Totale Rijksbijdragen over 3 jaar bedragen dus € 75.000.
Saldo
De kosten bedragen bij deelnemen in de eerste drie jaar dus € 11.724 (€ 86.724 - € 75.000)

Conclusie:
Al dan niet deelnemen maakt voor de eerste drie jaar niet veel uit. Voordeel van niet deelnemen is dat
de Gemeente vrijere keuzes kan maken en niet opdraait voor het tekort van het nieuwe
Werk/Leerbedrijf.
Mocht in 2013 het toch gunstig zijn om deel te nemen, dan kan dat dan alsnog worden besloten
zonder dat de Gemeente moet inkopen.
Advies
Het voor te leggen advies luidt dan ook om in te stemmen met het opheffen van de GR Oostergo.
Dit ten behoeve van de vorming van een nieuwe GR Werk/Leerbedrijf NoardEast Fryslân.
Om gebruik te kunnen maken van het voordeel, om niet meer financieel bij te hoeven dragen in de
mogelijk toekomstige tekorten in het resultaat van de nieuwe GR, is het advies om niet te gaan
deelnemen in de nieuwe GR Werk/Leerbedrijf NoardEast Fryslân.
Om echter wel gebruik te kunnen maken van de dienstverlening ervan, is het advies om een
inkoopcontract aan te gaan van in eerste instantie 3 jaar (voorwaarde voor uittreding).
Mocht in de loop van de komende drie jaar blijken dat het gefuseerde Werk/Leerbedrijf zich boven
verwachting goed ontwikkelt, dan kan alsnog worden deelgenomen, zonder aanvullende
voorwaarden.
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