
Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. Werkzaak begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. 
Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. Als het nodig is bieden we inkomens- 
ondersteuning of werk in een aangepaste omgeving.
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Geachte griffier, 
 
Hierbij ontvangt u de concept bestuursrapportage 2021 van Werkzaak Rivierenland. De concept 
bestuursrapportage is op 12 juli 2021 behandeld door het Dagelijks Bestuur.  
 
Hieronder volgt een korte samenvatting. 
 
Beleidsmatig 
Inhoudelijk gaat de bestuursrapportage in op het vastgestelde meerjarenbeleidsplan, onze doelen, de 
effecten van de coronacrisis, de ontvangen compensatiegelden en rijksbijdragen, de bestuurlijke 
agenda en de bestandsontwikkeling.  
 
Doelen 
Onze doelen hebben we gesteld voorafgaande aan het ontstaan van de coronacrisis. Daar konden we 
dus nog geen rekening mee houden. Door de crisis staan de meeste doelstellingen onder druk. We 
konden minder mensen aan het werk helpen en ook het aantal detacheringen bleef achter.  
Toch hebben we ten opzichte van het landelijke beleid een relatief laag bijstandsbestand en ook de 
andere resultaten steken positief af bij de landelijke cijfers (bron: benchmark Divosa). 
 
Meerjarenbeleidsplan 
De waarden, actielijnen en strategische thema's uit het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 geven ons 
houvast in het kiezen van de juiste projecten. Een voorbeeld hiervan is een innovatieproject samen 
met de Avri om een impuls te geven aan de ontwikkeling van circulaire afvalverwerking textiel (Cirtex) 
met inzet van tientallen werkzoekenden uit de SW en P-wet. 
 
Financieel 
De gemeentelijke bijdrage bestaat uit het subsidieresultaat (kosten verminderd met de 
rijksvergoeding) en het bedrijfsvoeringsresultaat (netto-kosten bedrijfsvoering). In aansluiting op de 
gemaakte afspraken uit de bestuurlijke agenda verschuiven de inleenvergoeding en de 
uitvoeringskosten inkomen van het subsidieresultaat naar het bedrijfsvoeringsresultaat.  
Het voordelig subsidieresultaat (afgerond 1,3 mln. euro) wordt met name veroorzaakt door een 
hogere rijksbijdrage in combinatie met een tot dusverre nauwelijks toenemend aantal 
uitkeringsgerechtigden en een grotere uitstroom uit de Wsw. Het voordeel op de Wsw bedraagt 
819.000 euro. Het nadeel op de bedrijfsvoering bedraagt 312.500 euro. Dit is met name het gevolg van 
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een lagere omzet (dit houdt verband met de grotere uitstroom uit de Wsw: een lager aantal mensen 
leidt tot minder detacheringen en dus een lagere omzet). 
 

Toelichting Begroting Begroting (na 
besluitvorming 

bestuurlijke agenda) 

Bestuurs-
rapportage 

Saldo 

Subsidieresultaat 1.603.800 -2.314.800 -3.598.000 1.283.200 
Bedrijfsvoering 9.848.000 13.766.600 14.079.100 -312.500 
Gemeentelijke 
bijdrage 

11.451.800 11.451.800 10.481.100 970.700 

 
Het verschil tussen begroting en begroting na verwerking van de bestuurlijke agenda is het 
verplaatsen van de inleenvergoeding (3.192.000 euro) en directe kosten inkomen (726.600 euro) 
naar bedrijfsvoering. Verder zijn in deze bestuursrapportage de bedrijfsvoeringskosten toegerekend 
aan enerzijds de Wsw en anderzijds de P-wet, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de uitkomsten 
van de bestuurlijke agenda. 
 
Procedure 
Gemeenten kunnen conform de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland hun zienswijze 
kenbaar maken op dit concept inclusief begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging heeft geen effect 
op de gemeentelijke bijdrage. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad uiterlijk 30 september 
2021 schriftelijk aan ons mee te delen. 
 
Na ontvangst van uw reactie wordt de bestuursrapportage, onder bijvoeging van de zienswijze van 
gemeenteraden, de reactie van het DB daarop en zo nodig, een nota van wijziging, aangeboden aan 
het Algemeen Bestuur Werkzaak (AB).  De behandeling van de stukken in het AB is gepland op 14 
oktober 2021.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland 
 
de secretaris,    de voorzitter 

     

mevrouw E. Boer MBA   de heer C. Stolwijk 


