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Raadsvergadering Agendanummer:

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WVS-Groep

Steenbergen; 4 augustus 2020

Aan de raad,

1. Inleiding
Het Algemeen Bestuur van WVS heeft in haar vergadering van 6 juli 2020 besloten de colleges van 
burgemeester en wethouders van de (negen) aangesloten gemeenten voor te stellen wijzigingen in 
de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WVS-Groep vast te stellen. Een deel van de wijzigingen houdt 
verband met aanpassing van de verdeelsystematiek van de gemeentelijke kosten van het 
leerwerkbedrijf WVS. Het beoogd effect is een verdeelsystematiek die aansluit op de huidige realiteit 
van de WVS-organisatie en daarmee leidt tot een rechtvaardigere verdeling van de kosten van het 
gezamenlijk leerwerkbedrijf WVS. De beoogde datum voor in werking treding van de gewijzigde GR 
is 1 januari 2021.

2. Achtergrond
Op de bestuurstafel van 26 september 2019 is het Werkplan ketenontwikkeling Participatiewet 
vastgesteld, met daarin een aantal onderwerpen die nader uitgewerkt moeten worden. Eén van de 
opdrachten is het uitwerken van een nieuwe verdeelsystematiek voor de (gemeentelijke) kosten van 
het leerwerkbedrijf WVS om te komen tot een zuivere kostenverdeling. Het voorstel tot aanpassing 
van de verdeelsystematiek van de gemeentelijke kosten van het leerwerkbedrijf WVS is in regionaal 
verband (negen gemeenten) afgestemd in het beleidsoverleg ketenontwikkeling, de regiegroep en 
de bestuurstafel.

Het beoogd effect is een verdeelsystematiek die aansluit op de huidige realiteit van de WVS- 
organisatie en daarmee leidt tot een rechtvaardigere verdeling van de kosten van het gezamenlijk 
leerwerkbedrijf WVS. Dit moment wordt daarnaast gelijk gebruikt om andere tekstuele wijzigingen 
door te voeren, zodat er weer sprake is van een actuele en juridisch juiste GR WVS. De voorgestelde 
wijziging van de GR WVS heeft geen directe maatschappelijke gevolgen.

3. Overwegingen
Hieronder worden de voorgestelde wijzigingen in de GR toegelicht.

» In de gemeenschappelijke regeling wordt gesproken over 'WVS-groep'. Deze term werd in
het verleden gehanteerd omdat WVS toen was opgebouwd uit verschillende divisies. Inmiddels is in 
de loop der járen de organisatiestructuur van WVS gewijzigd. Thans is sprake van een plattere 
organisatie. De term YWS-groep' dekt nu niet meer de lading en daarom wordt voorgesteld om 
voortaan te spreken van Y/VS'. In verband met het vorenstaande wordt voorgesteld om in de tekst



van de gemeenschappelijke regeling de term 'WVS-groep' te wijzigen in 'WVS' conform het 
bijgevoegde ontwerp besluit (onderdeel A).

* In artikel 1 (Begripsbepalingen) dient te worden opgenomen wat moet worden verstaan 
onder 'beschut werkers’ en ‘participanten'. Deze aanvulling houdt verband met de nieuwe 
verdeelsystematiek van de gemeentelijke bijdrage. Tevens wordt de afkorting 'Wgr' (Wet 
gemeenschappelijke regelingen) toegevoegd.

« In artikel 5, 2e lid onder a wordt verwezen naar de artikelen 8, 9 en 13, 4e lid van de Wsw. 
Deze artikelen zijn vervallen bij de wetswijziging van 1 januari 2015 en kunnen dus worden 
geschrapt.

* De artikelen 6, 10 en 16 dienen te worden aangepast omdat, na de in werking treding van de 
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), er bij ambtenaren geen sprake meer is van een 
benoeming of aanstelling maar van een arbeidsovereenkomst.

» In artikel 16, 2e lid onder h wordt verwezen naar 'artikel 31 a van de wet'. Bedoeld wordt hier 
artikel 31 a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Voorgesteld wordt om het woord 'weť 
te wijzigen in 'Wgr' conform het bijgevoegde ontwerp besluit.

» In artikel 24 staat welke medewerkers werkzaam zijn bij WVS. De definitie van het ambtelijk 
personeel klopt niet meer als gevolg van de in werking treding van de Wnra. In artikel 24, lid 3 staat 
"Werknemers in dienst van Flexkompaan B.V. en de Stichting West Brabant Werkt die zijn 
gedetacheerd bij WVS-groep, genoemd gedetacheerden'. De Stichting West Brabant Werkt is enkele 
járen geleden opgeheven. Vanuit WVS zijn wel 2 nieuwe Stichtingen opgericht die een werkgevers- 
functie vervullen voor participanten. In verband met het vorenstaande wordt voorgesteld om de 
tekst van artikel 24 te actualiseren conform het bijgevoegde ontwerp besluit.

« In artikel 32 is de verdeelsystematiek vastgelegd van de gemeentelijke bijdrage. Hiervoor is 
toegelicht dat de verdeelsystematiek dient te worden gewijzigd. Voortaan vindt de verdeling van de 
tekorten op de exploitatie niet alleen plaats aan de hand van het aantal SW-medewerkers dat uit 
iedere gemeente afkomstig is op 1 januari van het jaar t - 1, maar ook aan de hand van het aantal 
beschut werkers en participanten dat uit iedere gemeente afkomstig is op 1 januari van het jaar t - 
1.

* In de artikelen 33 en 34 wordt nog verwezen naar de bandbreedte die destijds gold voor de 
algemene reserve van WVS. Op 12 december 2011 is door het algemeen bestuur besloten om geen 
bandbreedte voor de algemene reserve meer te hanteren.

« In artikel 46 2e lid staat dat de regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 
Tegenwoordig vindt publicatie elektronisch (digitaal) plaats.

» In artikel 47 staat dat de regeling kan worden aangehaald als 'Gemeenschappelijke regeling 
van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)'. Voorgesteld wordt om deze titel 
(aanhaling) te wijzigen in 'Gemeenschappelijke Regeling WVS'

4. Middelen
De financiële consequenties van de nieuwe verdeelsystematiek zijn per gemeente doorberekend 
voor 2021. Hierbij is uitgegaan van de jaarschijf 2021 uit de herziene begroting 2020 van WVS.
Op basis van de oude verdeelsystematiek kwam de bijdrage van de gemeente Steenbergen op 
C 443.566,-. Op basis van de nieuwe verdeelsystematiek zou de bijdrage van Steenbergen
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Ç 444.065,- zijn. Dit betekent een negatief verschil van C 499,-.

5. Risico's
Doordat de verdeelsystematiek gebaseerd is op realisatieaantallen kan het aandeel van een 
gemeente in het totale exploitatietekort, en daarmee de hoogte van de gemeentelijke bijdrage van 
die gemeente, jaarlijks fluctueren

6. Communicatie/Aanpak
De wijziging van de GR komt tot stand wanneer 2/Be van de deelnemende gemeenten (dus 
minimaal zes gemeenten) er mee instemt. Gemeente Roosendaal zendt de (gewijzigde) regeling aan 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en zorgt voor publicatie van de (gewijzigde) regeling. WVS 
wordt per brief geïnformeerd over de besluiten van uw gemeenteraad.

7. Voorstel
1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen 

met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WVS Groep.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergei 
De secretaris, De burgemeester,

ngh, RA
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