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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 57221-2021 
 
Medewerker : Trudy Ruygh 
Team : Bedrijfsvoering en Communicatie 
Datum : 15 december 2021 
Portefeuillehouder : wethouder H. Olthof en wethouder H. Kamphuis 

      
 
BIJLAGEN: 

 BRF Gemeenteraad Olst-Wijhe Begroting 0222 Sallcon GR 1e wijziging (zaak 57206-2021) 
 1e Begrotingswijziging Sallcon GR - getekend 2 december 2021 (zaak 57206-2021) 
 Begroting KonnencteD 2022 - DEF (zaak 57206-2021) 
 Brief Reactie Begroting 2022 Sallcon GR 1e wijziging (zaak 57206-2021) 

AFSTEMMING MET →  
 Team Bedrijfsvoering, communicatie en ondersteuning 

              Geen actieve communicatie 
 anders, nl. Beleidsmedewerker participatie en collega's gemeente Deventer 
  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Begroting 2022 Sallcon GR 1e wijziging en begroting 2022 KonnecteD BV 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 
1. Kennis te nemen van de brief van 9 december 2021 van het bestuur van de Gemeenschappelijke 

Regeling BVO Sallcon (Sallcon GR) over de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de eerste 
begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR waarbij ter informatie de begroting 2022 van KonnecteD BV 
is gevoegd;  

2. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2022 
van Sallcon GR;  

3. De vergaderstukken op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen, met het 
advies geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de te verzenden brief na behandeling in de 
gemeenteraad. 

 
SAMENVATTING 
Er is ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR en de begroting 2022 van KonnecteD 
BV. De stukken worden ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht, met het advies geen zienswijze in 
te dienen. 



 
 

  2 

INLEIDING 
Op 30-11-2021 heeft uw college ingestemd met de vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2022 van 
Sallcon GR en de begroting 2022 van KonnecteD BV. Vervolgens hebben het bestuur van Sallcon GR en 
de aandeelhoudersvergadering van KonnecteD BV op 2-12-2021 daarover een besluit genomen. Bij brief 
van 9 december 2021 heeft het bestuur van Sallcon GR de eerste begrotingswijziging 2022 aan de 
gemeente voorgelegd en biedt daarmee de mogelijkheid aan de gemeenteraad om een zienswijze in te 
dienen.  
 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2021 van Sallcon GR. 
 
 
KADER 
Wet gemeenschappelijke regelingen.  
Op 2-12-2021 heeft het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon GR de eerste 
begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR goedgekeurd. Overeenkomstig artikel 35 van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen is de begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR aan de colleges van 
burgemeester en wethouders van de gemeenten Olst-Wijhe en Deventer toegestuurd en wordt met de 
aanbieding van deze begroting aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden hierop een zienswijze in te 
dienen. De gemeenteraad dient haar zienswijze binnen 8 weken na toezending van de begroting in te 
dienen. Het bestuur van Sallcon GR zal, rekening houdend met de eventuele ingediende zienswijze, de 
begrotingswijziging aansluitend vaststellen en binnen twee weken na vaststelling aan Gedeputeerde 
Staten en aan de beide gemeenten toezenden, overeenkomstig artikel 34 van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen. Aansluitend heeft de gemeenteraad nog de mogelijkheid om haar 
zienswijze over de vastgestelde begroting bij Gedeputeerde Staten in te brengen.   
  
Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon.  
Zie toelichting bij Wet Gemeenschappelijke Regelingen.   
  
Juridische structuur Sallcon / KonnecteD.  
Sallcon GR heeft haar bedrijfsactiviteiten in KonnecteD BV belegd en Sallcon GR heeft de uitvoering van 
de Wsw en financiering ervan in KonnecteD BV belegd. De GR heeft twee taakvelden, namelijk Wsw en 
huisvesting. Wsw wordt resultaatneutraal uitgevoerd (alle kosten en baten worden 1-op-1 doorgegeven 
aan de BV). Huisvesting wordt tegen kostprijs ter beschikking gesteld met een klein resultaat van € 1.000. 
Reden waarom de begroting van Sallcon GR op een resultaat van € 1.000 sluit. Reden ook waarom bij de 
het voorleggen van de eerste begrotingswijziging 2022 Sallcon GR ook de begroting 2022 van KonnecteD 
BV tegelijkertijd ter informatie wordt verstrekt.   
  
Begroting 2022 Sallcon GR  
De primitieve begroting 2022 is door het bestuur van Sallcon GR vastgesteld (de gemeenteraad besloot 
geen zienswijze in te dienen) en Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben inmiddels besloten 
repressief toezicht toe te passen. Nu ligt de eerste begrotingswijziging 2022 van de GR voor 
besluitvorming door gemeenten voor en daarna volgt vaststelling door het bestuur van Sallcon GR.    
  
Ondernemingsplan 2020-2024 en het transformatieplan van KonnecteD BV.  
  
  
ARGUMENTEN 
Omdat Sallcon GR haar bedrijfsactiviteiten aan KonnecteD BV overlaat, sluit ook de eerste 
begrotingswijziging van Sallcon GR op een klein resultaat van € 1.000.  
De begroting 2022 van KonnecteD BV is ter informatie bijgevoegd. De begroting 2022 van KonnecteD sluit 
op een negatief resultaat van -/- € 1.320.000 en is conform de jaarschijf 2022 volgens de meerjarige 
begroting van het vastgestelde Ondernemingsplan.  Op basis van het nader uit te werken 
transformatieplan wordt in het voorjaar van 2022 een actuele meerjarige begroting aangeboden.  
In de begroting 2022 van KonnecteD BV zijn uitgebreide toelichtingen opgenomen. 
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DRAAGVLAK 
De begroting is afgestemd met de bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon GR, raad van commissarissen van 
KonnecteD en met de gemeente Deventer en de gemeente Olst-Wijhe. 
 
 
DUURZAAMHEID 
Niet van toepassing. 
 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
Niet van toepassing. 
 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
Volgens het vastgestelde Ondernemingsplan kunnen de begrote negatieve resultaten tot en met 2024 
vanuit de reserves van Sallcon GR en KonnecteD BV worden opgevangen. De begroting 2022 is 
gebaseerd op het Ondernemingsplan 2020-2024.  
 
 
AANPAK/UITVOERING 
De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2022 van 
Sallcon GR omdat de resultaatverwachting overeenkomstig het eerder vastgestelde Ondernemingsplan is. 
Door geen zienswijze in te dienen stemt de gemeenteraad in feite in met de eerste begrotingswijziging 
2022 van Sallcon GR.  
 
Na behandeling in de gemeenteraad een brief aan het bestuur van Sallcon GR en het bestuur van 
KonnecteD te sturen waarin gemeld wordt dat de gemeente Olst-Wijhe geen zienswijze zal inbrengen.  
 
 
 


