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Geacht bestuur,

Op 6 april 2021 heeft u de raad de Ontwerp Begroting 2022 en 
Meerjarenraming 2023 - 2025 en de jaarstukken 2020 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 concept begroting en het 
bijbehorende meerjarenperspectief. 

Vooraf
Allereerst willen wij u complimenteren voor de wijze waarop u als 
organisatie heeft ingespeeld op de coronacrisis. U heeft hierin niet het 
bedrijfsbelang centraal gesteld maar uw medewerkers, onze inwoners. Wij 
wensen u en uw medewerkers in deze periode van onzekerheid veel 
gezondheid toe.

Jaarrekening 2020
Ondanks de buitengewone omstandigheden presenteert u wederom een 
jaarrekening met een mooi (financieel) resultaat. Het financiële resultaat is 
deels toe te schrijven aan de ruimhartige compensatie vanuit het Rijk voor 
SW bedrijven maar ook aan de positieve prestaties van u en uw 
medewerkers. Op verschillende bedrijfsonderdelen zoals DW Groen en de 
detacheringen heeft u zelfs boven verwachting gepresteerd. Ondanks de 
coronacrisis is het ziekteverzuim teruggelopen en is het u gelukt om de 
impact op de medewerkers te minimaliseren. Daarbij heeft de 
doorontwikkeling van SW-bedrijf naar leerwerkbedrijf met onder andere de 
aanstelling van de nieuwe directeur verder gestalte gekregen. Wij wensen 
vanuit Sliedrecht de heer van den Boogaart veel succes toe in zijn nieuwe 
functie als directeur van Drechtwerk Actief.  

Ontwerp Begroting 2022 en meerjarenraming 2023- 2025
De beschikbare middelen van gemeenten voor het sociaal domein staan 
zwaar onder druk. Wij zijn dan ook tevreden over de neerwaartse bijstelling 
van het financiële meerjarenperspectief. Dit is mede het gevolg van de 
door u geleverde inspanningen om de inkomsten en uitgaven meer met 
elkaar in balans te brengen. Wij spreken de verwachting uit dat dit ook de 
komende jaren uw aandacht zal blijven vragen. 
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Ten aanzien van de inhoudelijke ontwikkeling zijn wij tevreden over de 
ingezette koers om de kennis en expertise van Drechtwerk breder in te zetten. 
Met deze verbreding spreekt Drechtwerk ook andere doelgroepen aan uit 
bijvoorbeeld de Participatiewet. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat de huidige 
financieringsafspraak geactualiseerd zal moeten worden. In de huidige situatie 
dragen gemeenten bij in het tekort op basis van het aandeel sw-medewerkers. 
U geeft in uw begroting het volgende aan;

"Dit zal ook gevolgen hebben voor de toekomstige begroting van Drechtwerk, 
dat zal op het moment van de update worden verwerkt in de begroting(en). 
Deze zal vanaf ’22 niet alleen gebaseerd zijn op het kleiner wordend aantal 
mensen met een sw indicatie, maar ook door de bijdrage van de andere 
doelgroepen." 
 
Ons aandeel sw-medewerkers staat niet in verhouding tot ons aandeel binnen 
de Participatiewet. Wanneer de inzet van Drechtwerk op andere doelgroepen 
leidt tot een hogere verliesbijdrage van de gemeenten dan zullen hierover 
aanvullende afspraken gemaakt moeten worden passend bij de omvang en 
inzet.  

Confed b.v.
Helaas lijkt de situatie omtrent de uitstaande lening aan Confed b.v. 
onveranderd te zijn. Ook in 2020 is niet op de lening afgelost en maakt de 
lening nog steeds onderdeel uit van uw risicoparagraaf in de begroting 2022. 
Het stemt ons positief dat u mogelijkheden ziet om de achtergesteldheid van 
de lening te vernietigen waardoor toch tot aflossing kan worden overgegaan. 
Wij verzoeken u om ons als raad op de hoogte te stellen van de actuele stand 
van zaken en ontwikkelingen. 

Tot slot
Wij zijn benieuwd naar de wijze waarop u invulling gaat geven aan de in onze 
zienswijze benoemde punten. Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraad,

De griffier,                     De burgemeester,

mr. R.P.A. van Aalst              mr. drs. J.M. de Vries


