
Gemeenteraad 

Amendement nr. 2019-02

Vergadering : 18-06-2019
Agendapunt : 
Onderwerp  : Jaarstukken GR EMCO-groep

De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op 18 juni 2019;

overwegende dat;
het bestuur van de EMCO-groep in overeenstemming met het bepaalde in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep de 
jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 aan de gemeenteraad heeft aangeboden 
met de mogelijkheid daarover een zienswijze te geven;
ondanks het indienen van een zienswijze bij de ontwerpbegroting in voorgaande jaren 
geen inzicht is gegeven in het risicoprofiel van de EMCO-Groep;
het gezien de ontwikkelingen rond de sociale werkvoorziening in het algemeen en de 
EMCO-groep in het bijzonder het gewenst is bij de beoordeling van de ontwerpbegroting 
inzicht te hebben in de  risico’s voor de exploitatie van de EMCO-groep ook op 
(middel)lange termijn;
het gewenst is dat er bij de (ontwerp)begroting een risicoprofiel wordt opgesteld met een 
daarbij behorende lange termijnvisie; 
het gewenst is in verband hiermee een zienswijze in te dienen waardoor de raad haar 
kaderstellende en controlerende rol ten opzichte van deze gemeenschappelijke regeling 
beter kan invullen; 

besluit:

in het raadsbesluit
- beslispunt 2 te wijzigen en als volgt vast te stellen: kennis te nemen van de 

ontwerpbegroting voor 2020;
- toe te voegen beslispunt 3: een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 

2020, overeenkomstig de bij dit amendement behorende bijlage. 

ondertekening raadslid/leden/naam fractie 
 
Irene Driehuis, PAC; Lars Hoedemaker, D66; Ferry Booij, BBC2014;

Joop Slomp, PvdA; Eddy Heeling, CDA; Henk Bouwers, PPC;  

Margriet Fissering, VVD

Resultaat stemming: 
Aangenomen/verworpen met        stemmen voor en         stemmen tegen

voorzitter,                                                                         griffier

Bijlage 



Zienswijze
De raad vraagt naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2020 aandacht voor de in voorgaande 
jaren gemaakte opmerkingen in de op basis van de jaarstukken ingebrachte zienswijzen.

Hoewel de EMCO-groep over 2018 een verbeterd financieel resultaat laat zien ten opzichte van de 
begroting, laat het meerjarenperspectief nog altijd een verwacht negatief resultaat zien. De 
gemeente draagt bij in het nadelig exploitatieresultaat. 

Dit resultaat is mede afhankelijk van de ontvangen hoogte van de rijksbijdrage voor de uitvoering 
van de Wsw. Deze rijksbijdrage bepaalt voor een aanzienlijk deel de opbrengsten van de EMCO-
groep. Door de financieringssystematiek wordt pas in september van het lopende begrotingsjaar de 
hoogte definitief bekend. Daarnaast is er behoefte aan informatie over de risico’s voor de 
additionele activiteiten en dienstverlening aan Menso NV.

De gemeenschappelijke regeling beschikt niet over een eigen weerstandsvermogen waardoor 
financiële tegenvallers rechtstreeks voor rekening komen van de deelnemende gemeenten, 
waaronder Coevorden. 

De raad wenst bij de beoordeling van de ontwerpbegroting meer inzicht in het risicoprofiel van de 
EMCO-groep, ook voor de lange termijn. Dat dient in zowel de jaarstukken als de begroting tot 
uiting te komen. Dat risicoprofiel bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de 
risico’s met betrekking tot personeel (uitsplitsing sw-dienstverbanden en nieuw-beschut) 
opdrachtportfolio, rijkssubsidie, additionele activiteiten en dienstverlening van/aan Menso NV.

De raad verzoekt het bestuur van de EMCO-groep daarvoor in de risicoparagraaf een nadere 
risicoanalyse op te nemen met een daarbij behorende lange termijnvisie van het algemeen bestuur. 
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