
 
 

Met uw brief van 29 maart 2022 heeft u ons de conceptbegroting voor 2023 van het 
Werkvoorzieningsschap Tomingroep aangeboden, met het verzoek een zienswijze hierop 
uiterlijk 23 juni 2022 kenbaar te maken. Deze treft u hieronder aan. 
 
Begroting 2023 Werkvoorzieningsschap 
De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de conceptbegroting 2023 van het 
Werkvoorzieningsschap Tomingroep. De in de conceptbegroting 2023 gehanteerde 
uitgangspunten zijn in lijn met de afspraken tussen gemeenten, het Algemeen Bestuur en de 
directie van Tomingroep.  
 
Financiële positie Tomingroep 
Uit het voorlopig resultaat 2021 blijkt dat Tomingroep BV in 2021 nog steeds verlies maakt. 
Het negatieve bedrijfsresultaat heeft betrekking op de BV en niet op het 
Werkvoorzieningsschap. De BV is ondanks de verliezen nog steeds in staat om een 
garantiebijdrage te leveren uit het eigen vermogen bij een nadelig resultaat van het 
Werkvoorzieningsschap. Het eigen vermogen van Tomingroep BV is echter de afgelopen 
drie jaar snel teruggelopen. Dit komt nu deels door de coronacrisis maar ook doordat de 
eerder gekozen strategie om het dalende aantal sw-medewerkers te compenseren door de 
inzet van Tomingroep als werkgever voor werkzoekenden met een afstand tot de 
arbeidsmarkt vanuit de Participatiewet, om verschillende redenen, niet goed heeft gewerkt.  
De gemeenteraad heeft een controlerende rol ten aanzien van de resultaten van het 
Werkvoorzieningsschap, niet die van Tomingroep BV. Omdat de BV echter vanuit het eigen 
vermogen  nadelige resultaten van het Werkvoorzieningsschap compenseert, blijft de 
gemeenteraad op dit moment nog zijn zorgen uiten over de financiële positie van 
Tomingroep. 
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Gezette stappen 
Al sinds de eerste rode cijfers in 2019, heeft Tomingroep ingrijpende stappen ondernomen 
om weer tot een positief bedrijfsresultaat te komen. Geconstateerd is dat ondanks deze 
verbetermaatregelen, voortzetting van het bedrijf op basis van de bestaande strategie niet 
houdbaar is en geen verdere positieve bijdrage kan leveren aan de financiële positie van 
Tomingroep. 
Met deze constatering zijn Tomingroep en gemeenten samen in 2020 gestart met de 
ontwikkeling van een nieuw bedrijfsplan. Inmiddels is het nieuwe bedrijfsplan 
“Ketensamenwerking Tomin” in 2021 vastgesteld. Tomingroep ontwikkelt zich de komende 
vier jaar tot leerwerkbedrijf waarin in-, door- en uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt 
centraal staan. Tomingroep en gemeenten bieden daarmee samen met andere 
ketenpartners een antwoord op de nog steeds groeiende populatie inwoners met een afstand 
tot de arbeidsmarkt en die niet direct klaar is voor een reguliere baan. 
 
Toezien op een bestendige toekomst  
De gemeenteraad juicht de ontwikkelingen die Tomingroep en gemeenten de afgelopen 
periode samen hebben doorgemaakt, van harte toe en spreekt zijn vertrouwen uit over de 
gekozen weg voor de komende vier jaar die het nieuwe bedrijfsplan bestrijkt.  
Vanuit zijn toezichthoudende rol, kijkt de raad de komende periode graag mee met de 
ontwikkeling van Tomingroep als leerwerkbedrijf en het maatschappelijk, maar ook 
bedrijfseconomisch effect daarvan. Om dit te kunnen doen vraagt de gemeenteraad 
Tomingroep de ontwikkelingen de komende periode op een dusdanige wijze te monitoren dat 
de gemeenteraad actief op de hoogte gehouden kan worden van de voortschrijdende 
resultaten waarbij de effecten zowel in maatschappelijke als in financiële resultaten worden 
uitgedrukt. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en vernemen graag uw 
reactie op onze zienswijze. 
 
Vragen 
Hebt u naar aanleiding van deze brief vragen? Neemt u dan contact op met D. Willems van 
de afdeling Maatschappelijke beleid, bereikbaar op 035-5281456 of via d.willems@huizen.nl. 
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burgemeester en wethouders, 
 
 
 
P.W.J. Veldhuisen N. Meijer 
gemeentesecretaris burgemeester 


