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Op 5 april 2022 heeft u de raad de ontwerp basisbegroting 2023 - 2026 en de
jaarstukken 2021 van Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden
(Drechtwerk) toegezonden. Graag maken wij van de mogelijkheid gebruik om naast
een reactie op de jaarstukken onze zienswijze uit te brengen op de ontwerp begroting
en het bijbehorende meerjarenperspectief.

gemeente@sliedrecht.nl

Vooraf
Wij waarderen de inzet van de GR Drechtwerk voor haar medewerkers en onze
inwoners. Wij bedanken dan ook alle medewerkers voor hun bijdrage en inzet. Het
jaar 2021 is een jaar geweest waarin wij nog steeds te maken hadden met
beperkende maatregelen vanwege de corona pandemie. Desondanks heeft u als
bedrijf en als sociale werkvoorziening een mooi resultaat neer weten te zetten.
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basisbegroting 2023 GR
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Jaarrekening 2021
U laat met de jaarrekening 2021 wederom een positief resultaat zien ten opzichte van
uw begroting. Dit resultaat is mede te danken aan de positieve prestaties van
Drechtwerk Actief, DW Groen en de hogere Rijksbijdrage vanwege de Corona
maatregelen. We hebben waardering voor de wijze waarop de individuele detachering
in uw eigen organisatie is ondergebracht en de aandacht die u daarbij heeft voor de
medewerkers. Net als voorgaande jaren is het ziekteverzuim buitengewoon laag ten
opzichte van andere grote SW bedrijven in Nederland. Dit laat ons zien dat
Drechtwerk een fijne werkgever voor haar medewerkers is. Daarnaast willen wij
expliciet benoemen dat de samenwerking met DW Groen en onze buitendienst heel
positief ervaren wordt. Dit verdient een groot compliment aan alle betrokken
medewerkers.
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Ook hebben wij zorgen. Wij maken ons zorgen over het mogelijke vertrek van
Drechtwerk uit Sliedrecht. Als gemeente hechten wij aan de nabijheid van
voorzieningen voor onze (kwetsbare) inwoners. Wij begrijpen dat het in het huidige
economische klimaat moeilijk is om passende huisvesting voor uw activiteiten te
vinden. Anders dan dat u verwoord zien wij momenteel geen oplossingen binnen het
gemeentelijk vastgoed. Wij hopen dan ook, in het belang van onze inwoners, dat u
tot een passende oplossing zult komen voor uw medewerkers. Vanzelfsprekend
denken wij hierin graag met u mee.
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Basisbegroting 2023 - 2026
Vorige jaar hebben wij in onze zienswijze aangegeven dat wij een voorstander zijn om de
kennis en expertise van de GR Drechtwerk breder in te zetten. Het begeleiden en
ontwikkelen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zien wij namelijk als een
belangrijk onderdeel om de (financiële) zelfredzaamheid van inwoners te verstreken. Wij
begrijpen dan ook de ingezette koers om de GR Drechtwerk op te laten gaan in de GR
Sociaal. De overeenkomsten in de doelgroepen zijn groot, een bredere inzet van het
instrumentarium van Drechtwerk kan een belangrijke bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van ons bijstandsbestand en een samengaan verlaagt de bestuurlijke druk.
Wij hebben vorige jaar ook aangegeven dat deze ontwikkeling niet past binnen de
lopende financieringsafspraken. De verliesbijdrage aan de GR Drechtwerk wordt berekend
op basis van het aandeel sw medewerkers per gemeente. De activiteiten van de GR
Drechtwerk richten zich ook op inwoners die vallen onder de Participatiewet. Deze
doelgroep valt onder de verantwoordelijkheid van de GR Sociaal. Binnen de GR Sociaal
geldt dat vanaf 1 januari 2023 nieuwe kostenverdeelsleutels worden toegepast. Wij zijn
dan ook van mening dat bij de uitwerking van een samenvoeging van beide GR'en de
financieringsafspraken herzien moeten worden.
Wij hechten waarde aan de uitlegbaarheid en transparantie van de toe te passen
kostenverdeling. De activiteiten van de GR Drechtwerk, minus de sw doelgroep, zouden
ons inziens in lijn met de taken en kostenverdeelsleutels van de GR Sociaal moeten
worden gebracht. Daarbij begrijpen we ook dat een wijziging van de kostenverdeling bij
een samengaan niet per 1 januari 2023 kan worden doorgevoerd. Wij stellen voor om
wijzigingen in de kostenverdeling per 1 januari 2024 in te laten gaan en deze onderdeel te
laten zijn van de verdere uitwerking en te betrekken bij het door ons te nemen
raadsbesluit.
Confed b.v.
De uitstaande lening aan Confed b.v. heeft onze nauwlettende aandacht. Wij zijn dan ook
blij te constateren dat Confed aan zijn reguliere betalingsverplichtingen voldoet. Daarbij
constateren wij wel dat zij nog steeds niet voldoet aan haar aflossingsverplichting. Het is
dan ook goed om te zien dat een borgstelling op de openstaande lening is afgegeven. Wij
zullen de situatie aandachtig blijven volgen en verwachten dat bij wijzigingen u onze raad
actief zal informeren.
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