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De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van het presidium d.d. 25 mei 2021 
 
Gelet op: 

artikel 34 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen 

 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 en de 

gemeentelijke bijdrage voor 2022 vast te stellen op € 3.634,-  per SW-er tot een bedrag van 

€ 392.456 en de volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen: 

a. Van WVS wordt gevraagd in het najaar 2021 een herziene begroting 2022 en 

meerjarenraming op te stellen waarin de consequenties van de coronacrisis voor de WVS zijn 
verwerkt en inzichtelijk wordt gemaakt welke maatregelen WVS treft om de gevolgen van de 

Coronacrisis te beperken. Tevens dient in deze herziene begroting in elk geval de actuele 

situatie verwerkt te worden van de: 
 Rijksbijdrage. 

 LIV (Lage Inkomens Voordeel). 

 (Meerjarige) gevolgen van het besluit over de ombouw/afbouw van de diverse PMC’s, inclusief 

het effect hiervan op de bedrijfsvoering. 

 De consequenties van de besluitvorming rond de PMC Groen te verwerken, voor zover deze 

besluitvorming dan al heeft plaatsgevonden. 
b. In de begroting wordt beperkt ingegaan op de ketensamenwerking. Graag zien we in de 

begrotingswijziging 2022 een nadere beschrijving van de maatschappelijke doelen / resultaten 

die de WVS in de samenwerking met de Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse 
Wal beoogd en welke middelen daarvoor worden ingezet. Daarnaast verwachten we dat de 

WVS in de herziene begroting inzicht geeft in de mogelijkheden om synergievoordelen te 
realiseren door het samenvoegen van bedrijfsvoeringstaken binnen de ketensamenwerking. 

c. Wij vragen van de WVS om de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen te 
actualiseren, zodra de coronacrisis op zijn eind is.  

d. Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van 

deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording 
aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet 

en waarom. 

Steenbergen, 24 juni 2021, 

De raad voornoemd, 

 
de plaatsvervangend griffier, 

 
 

 

de voorzitter, 

R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA 

 


