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Wettelijke basis (aanvullend)
Wet gemeenschappelijke regelingen

Fatale termijn:
De zienswijzen worden in de vergadering van het AB Drechtwerk van 1 juli 2021 behandeld.

Gevraagd besluit
1. Kennis te nemen van de (concept) jaarstukken over 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de 
gemeenschappelijke regeling Drechtwerk.
2. Bijgevoegde zienswijze over de concept jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 naar voren te 
brengen bij de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk.

Inhoud
Inleiding
Drechtwerk heeft op 6 april 2021 de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 in concept aan de 
gemeenten toegezonden, om hierop een zienswijze kenbaar te kunnen maken. In de AB-vergadering 
van 1 juli 2021 zullen zowel de begroting als de jaarrekening worden vastgesteld.

De jaarrekening levert een voorlopig voordelig resultaat van € 2.841.000 op. De begroting 2022 laat in 
de jaarschijf 2022 van de meerjarenbegroting 2022-2025 een lager verliessaldo zien ten opzichte van 
de meerjarenraming 2021-2024.

Wanneer de zienswijze in de raad van 3 juni 2021 wordt behandeld, kan de zienswijze voor 1 juli 2021 
aan het bestuur van Drechtwerk worden gezonden.

Aandachtspunten voor de zienswijze:

 complimenten voor voortzetten bedrijfsvoering tijdens corona
 samenwerking met SDD, bestuurlijke keuze toekomstige samenwerking
 situatie Confed (zorgen over terugbetaling lening)

Beoogd effect
De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen ten aanzien van de jaarrekening 2020 en begroting 
2022 van Drechtwerk een zienswijze te geven.

Argumenten
2.1 De raad is het bevoegde orgaan tot het geven van zienswijzen op de begroting en jaarrekening 
van de GR Drechtwerk
In de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk is bepaald (in de artikelen 25 en 28) dat de 
gemeenteraden de gelegenheid krijgen hun zienswijze op de begroting en jaarrekening te geven, 
alvorens het algemeen bestuur deze vaststelt.
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2.2 De jaarrekening en begroting geven aanleiding tot een aantal opmerkingen
Dit betreft de meevallende financiële resultaten en complimenten voor voortzetten bedrijfsvoering 
tijdens corona, de samenwerking met SDD, en met name de bestuurlijke keuze voor de toekomstige 
samenwerking. Daarnaast zijn er zorgen over de situatie bij Confed (zorgen over terugbetaling lening).
Gelet op het gemeentelijke financieel perspectief is de gemeente Papendrecht aan de slag met een 
forse ombuigingsopgave. Wij verzoeken alle gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen 
om mee te denken in het verwezenlijken van deze opgave.

Kanttekeningen
Geen

Financiën
Jaarrekening 2020
Het resultaat van Drechtwerk over 2020 leidt tot een lagere gemeentelijke bijdrage dan 
geprognotiseerd bij de 2e burap 2020. Het voorstel aan het algemeen bestuur is het effect van de 
vermindering op de verliesbijdrage aan de deelnemende gemeenten uit te keren. Ten opzichte van de 
primaire begroting bedraagt deze vermindering voor alle gemeenten totaal € 2,841 miljoen. Het 
voordelige effect van Papendrecht, zijnde € 193.000 zal worden meegenomen in de eerste 
concernrapportage 2021. 

Begroting 2022
De bijdrage voor Papendrecht wordt voor 2022 geraamd op € 339.000. Dit betekent ten opzichte van 
de in de (vorige) meerjarenraming (2021-2024) met een bijdrage van € 409.000 (prijspeil 2022) een 
verlaging van € 70.000. De voordelige effecten van de begroting 2022 zullen worden meegenomen in 
de kaderbrief 2022.

Uit de nieuwe meerjarenraming blijkt dat de bijdrage de komende jaren weliswaar verder zal stijgen, 
tot bijna € 416.000 in 2025. In onze eigen meerjarenbegroting is voor de komende jaren reeds 
voldoende met hogere bijdragen rekening gehouden. Naar aanleiding van de nieuwe meerjarenraming 
van Drechtwerk zullen hierop  positieve aanpassingen plaats vinden. Deze zullen vermeld worden in 
de kaderbrief en verwerkt worden in de begroting 2022 en verder.

Uitvoering
N.v.t.

Communicatie & participatie
Door middel van bijgaande concept reactie, kan het bestuur van Drechtwerk – na besluitvorming door 
de raad - over de zienswijze geïnformeerd worden.

Duurzaamheid & ecologie
Het bedrijf Drechtwerk richt zich op duurzame arbeidsinschakeling van mensen met een beperking. 
Het gaat dan om inschakeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een relatief lage 
loonwaarde. Zij doen dat met een grote groep WSW-medewerkers maar in toenemende mate ook met 
mensen uit de brede doelgroep van de Participatiewet en vanuit de Zorg (arbeidsmatige dagbesteding 
en werk). Daarnaast bevordert Drechtwerk het zo veel mogelijk plaatsen van mensen uit deze zelfde 
doelgroepen in reguliere bedrijven en sociale ondernemingen. Juist bij deze plaatsing gaat het om een 
duurzame arbeidsinschakeling.

ICT
N.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,



3/4

Bijlagen
1. bijlage 2 - 2021-04-06 aanbiedingsbrief concept Jaarrekening 2020 Drechtwerk.pdf
2. bijlage 3 - 2021-04-01 AB-6b CONCEPT jaarrekening holding GR 2020 Versie tbv DB versie 12 

maart.pdf
3. bijlage 4 - 2021-04-06 aanbiedingsbrief concept ontwerp Begroting 2022 - Drechtwerk.pdf
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5. bijlage 6 - 2021-04-01 Besluit - Financiele stukken.pdf
6. bijlage 1 - brief Papendrecht ivm zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 Drechtwerk 
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelet op 
Wet gemeenschappelijke regelingen

besluit:

1. Kennis te nemen van de (concept) jaarstukken over 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de 
gemeenschappelijke regeling Drechtwerk.
2. Bijgevoegde zienswijze over de concept jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 naar voren te 
brengen bij de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,


