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1358929
Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder
Conceptjaarrekening 2018 en conceptbegroting 2020
werkvoorzieningsschap Tomingroep

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. De conceptjaarrekening 2018 ter kennisgeving aan te nemen;
2. De ‘informatiebrief voor raadsleden’ ter kennisgeving aan te nemen;
3. Geen aanvullende zienswijzen op de conceptbegroting 2020 in te dienen bij het Algemeen
Bestuur van het werkvoorzieningsschap
Tomingroep.
2. Inleiding
De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere hebben (in 1988) de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep opgericht. Daarbij hebben de
raden hun bevoegdheden en verplichtingen inzake de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw)
overgedragen.
Het werkvoorzieningsschap heeft de Tomingroep BV aangewezen als werkverband in de zin van de
Wsw. De werknemers zijn met een volwaardige arbeidsovereenkomst in dienst bij het Schap en
zijn gedetacheerd bij Tomingroep BV die is opgericht om –via opdrachten uit de markt- werk te
genereren en met behaalde winst tekorten in het Schap op te vangen.
Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad geïnformeerd over
de conceptjaarrekening 2018 en kan zij een zienswijze indienen op de conceptbegroting 2020 van
het werkvoorzieningsschap Tomingroep. Eventuele zienswijze(n) kan voor het Algemeen Bestuur
aanleiding zijn voor aanpassing(en) van de conceptbegroting 2020.
3.

Beoogd effect
De gemeenteraad ontvangt verslaglegging over de Tomingroep en wordt in de gelegenheid
gesteld zienswijzen op de conceptbegroting 2020 in te dienen. Na het besluit van de raad kan de
conceptbegroting 2020 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het
werkvoorzieningsschap Tomingroep.

4. Argumenten en onderbouwing
4.1 Conceptjaarrekening 2018
In het kader van de informatieplicht van het college naar de raad wordt u dit document aangereikt.
U wordt geadviseerd kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2018.
4.2 informatiebrief
Bijgaand ontvangt u ter kennisgeving de door Tomingroep opgestelde ‘informatiebrief voor
raadsleden’.
4.3 Conceptbegroting 2020
Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan de gemeenteraad een zienswijze
indienen op de jaarlijkse conceptbegroting. U wordt geadviseerd om geen aanvullende
zienswijze(n) in te dienen omdat de begroting 2020 (net als de jaarrekening 2018) solide is. Er zijn
geen inhoudelijke of financiële redenen om daarin wijzigingen te bepleiten bij het Algemeen
Bestuur van het werkvoorzieningsschap Tomingroep.
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5. Houd rekening met en onderbouwing
De gemeenteraden in het werkgebied van Tomingroep stellen niet de (concept)begroting 2020
vast. Dat is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningsschap
Tomingroep, dat zelf bepaalt of eventueel ingediende zienswijzen leiden tot aanpassing(en) van de
conceptbegroting 2020.
6. Duurzaamheid
Met inzet van de Tomingroep worden inwoners met een (verstandelijke) beperking en daardoor
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam werk aangeboden, waardoor zij zoveel
mogelijk (zelfstandig) kunnen participeren in de samenleving.
Tomingroep heeft oog voor een duurzame bedrijfsvoering, zoals het gebruik van een vernieuwde
klimaatinstallatie en zonnepanelen op de hoofdvestiging in Hilversum. Ook is het thema
duurzaamheid van belang bij de werkzaamheden, het wagen- en machinepark en verantwoord
gebruik van schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen. In de ‘Informatiebrief voor raadsleden’ leest u
hierover meer.
7. Financiële onderbouwing
Jaarrekening 2018:
door de garantstelling (van 341.000,-) van Tomingroep BV aan het Werkvoorzieningsschap, komt
het netto resultaat uit op nul. Op dit moment is het eigen vermogen van de Tomingroep BV
dermate robuust dat de garantstelling ook voor de komende jaren ingezet zal worden om de
negatieve resultaten van het werkvoorzieningschap af te dekken.
Begroting 2020:
deze geeft een gunstiger resultaat dan het resultaat zoals was verondersteld in de eerdere
meerjarenplanning. Het gunstiger resultaat is het gevolg van een minder sterk dalende
rijkssubsidie dan eerder bekend was. Dit werkt ook door in de resultaten over de periode 20212023. De tekorten zullen de komende jaren worden opgevangen door de garantiebijdrage van
Tomingroep BV die daartoe voldoende reserve heeft.
8. Communicatie en participatie
Alle gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn vertegenwoordigd in het Algemeen
Bestuur van het werkvoorzieningsschap de Tomingroep. Het AB heeft op 28 maart jl. ingestemd
met bijgaande conceptjaarrekening 2018 en conceptbegroting 2020. Voorafgaand aan de
definitieve besluitvorming is de gemeenteraad in de gelegenheid om kennis te nemen van en
zienswijze te geven op de conceptbegroting 2020.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
1. De gemeenteraad heeft tot 14 juni 2019 de gelegenheid om zienswijzen op de conceptbegroting 2020 in te dienen aan het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningsschap
Tomingroep.
2. Na behandeling in het Algemeen Bestuur op 27 juni 2019 wordt de begroting vóór 1 augustus
aan de Provincie aangeboden.
3. De gemeenteraad ontvangt ter kennisname een kopie van de vastgestelde begroting 2020.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,
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D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Conceptjaarrekening 2018
2. Informatiebrief voor raadsleden
3. Conceptbegroting 2020
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Conceptjaarrekening 2018 en conceptbegroting 2020 werkvoorzieningsschap
Tomingroep’ met zaaknummer 1358929 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1.
2.
3.

De conceptjaarrekening 2018 ter kennisgeving aan te nemen;
De ‘informatiebrief voor raadsleden’ ter kennisgeving aan te nemen;
Geen aanvullende zienswijzen op de conceptbegroting 2020 in te dienen bij het Algemeen

Bestuur van het werkvoorzieningsschap
Tomingroep.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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