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De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2016 

 

Gelet op: 

artikel 147 Gemeentewet 

artikel 147 Gemeentewet 

 

de Gemeenschappelijke Regeling WVS-groep 

 

overwegende dat de Begroting 2017 van de WVS-groep op financieel correcte wijze is opgesteld. 

 

besluit: 

 

De begroting 2017 van de WVS-groep vast te stellen en als zienswijze bij het Algemeen bestuur 

van de WVS-groep naar voren te brengen: 

 

 Met de begroting WVS 2017 kan worden ingestemd onder de nadere voorwaarde dat 

een drietal specifieke risico’s nader worden benoemd, gemonitord en daarover in 

kwartaalrapportages wordt gerapporteerd, het betreft:  

1. het risico dat werkelijke uitstroom niet in pas loopt met gehanteerde fictieve 

uitstroom van het landelijk rekenmodel en de gevolgen die dit heeft voor 

verhouding rijksbijdrage vs daadwerkelijke loonkosten; 

2. in hoeverre de taakstelling leerwerktrajecten door WVS-groep kan worden 

gerealiseerd; 

3. het aantal medewerkers dat een transitievergoeding moet worden betaald en het 

totaalbedrag van de uitgekeerde transitievergoedingen. 

 De huidige begroting WVS 2017 ontbeert tot op heden een integrale insteek wat betreft 

de uitvoering van de Participatiewet.  Zodra de bestuursopdracht herstucturering tot 

uitkomsten leidt kan de geconstateerde situatie ongedaan worden gemaakt. Er wordt 

van WVS-groep verwacht dat zij door middel van een begrotingswijziging of een 

nieuwe begroting de gewijzigde verhoudingen vastlegt; 

 Indien de meicirculaire rond participatiebudget grote financiele wijzigingen inhoudt 

wordt van WVS-groep verwacht dat zij dan een voorstel tot wijziging van de begroting 

aan de aangesloten gemeenten zal voorleggen. 

 Het doel van de reservering van het rekeningresultaat 2014 (€ 1.837K) is niet meer 

actueel. We willen hierbij een voorstel inbrengen om het resultaat 2014, in lijn met het 

voorstel over het rekeningresultaat 2015, terug te laten vloeien naar de gemeenten. 

 

 

Steenbergen, 30-6-2016 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


