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Onderwerp
Herziene begroting 2021 WVS

Steenbergen; 27 oktober 2020

Aan de Raad,

Op 5 juli jl. is de begroting 2020 van WVS door het algemeen bestuur vastgesteld. Als gevolg van 
de zienswijze van de gemeenteraad is bij de vaststelling van deze begroting 2021 afgesproken 
dat dit najaar een geactualiseerde begroting 2021 zou worden opgesteld, in verband met 
verwachte ontwikkelingen. De voorliggende herziene begroting is daarmee de uitvoering van een 
onderdeel van de zienswijze bij de begroting 2021. In de herziene begroting is rekening 
gehouden met de cijfers uit de mei en september circulaire van het ministerie van SoZaWe.

Ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2020 zijn in de herziene begroting 2020 de 
navolgende (belangrijkste) wijzigingen opgenomen.

» In de herziene begroting 2021 en de meerjarenraming t/m 2024 is rekening gehouden 
met de cijfers uit de mei- en septembercirculaire van het ministerie van SoZaWe. Na járen 
van bezuinigingen op de rijksbijdrage Wsw is de rijksbijdrage voor 2021 verhoogd.

» Tevens is de loonprijscompensatie (LPO) toegekend waarbij is aangegeven dat die 
structureel is de komende járen. Dat heeft ook een gunstig financieel effect op de 
meerjarenraming van het exploitatie-resultaat.

« Als gevolg van de Covid 19 pandemie heeft het Rijk in 2020 twee maal een financiële 
compensatie uitgekeerd aan SW-bedrijven. De compensatie bedroeg voor WVS in totaal 
ruim C 3,8 miljoen. Tot en met augustus bedraagt het exploitatieresultaat van WVS 
C 403.000,- negatief. Dit negatieve resultaat wordt volledig veroorzaakt door de gevolgen 
van de Covid 19 pandemie en is beperkt gebleven doordat WVS er voor gekozen heeft om 
zo goed als mogelijk was door te blijven werken. De aan WVS toegekende compensatie is 
vele malen hoger dan het negatieve resultaat tot nu toe.

De totale gemeentelijke bijdragen voor de herziene begroting 2021 komen op een bedrag van 
C 5.593.000 (ontwerpbegroting 2021: C 9.378.000). De verdeelsleutel is gebaseerd op aantallen 
SW. Het aandeel van de gemeente Steenbergen is 109 SW-ers ongeveer 596. De bijdrage van de 
gemeente Steenbergen voor 2021 op basis van de verdeling van het aantal SW over de 
gemeenten op 1 januari 2020 was in de ontwerpbegroting C 473.023. In de herziene begroting is 
de gemeentelijke bijdrage voor Steenbergen C 282.109. Ten opzichte van de ontwerpbegroting 
2021 is het verschil voor Steenbergen in de bijdrage voor 2021 C 190.914 positief.
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De herziene begroting 2021 leidt niet tot een lager exploitatieresultaat ten opzichte van de reeds 
vastgestelde begroting 2021. Er is geen sprake van een wijziging van te realiseren 
beleidseffecten en beleidsdoelstellingen. Dit betekent dat, conform het gestelde in artikel 30 van 
de gemeenschappelijke regeling WVS-groep, de zogenaamde zienswijze procedure achterwege 
kan blijven. De begroting wordt daarom ter informatie aan u gestuurd.

De besluitvorming over de herziene begroting 2021 vindt 14 december 2020 in het Algemeen 
Bestuur van de WVS plaats.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

n deąBelt, MBAM.J.P. dejongh, IRA
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