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Roosendaal, 21 augustus 2013
Geachte bestuursleden,
Bijgaand treft u ter informatie aan de rapportage met betrekking tot de uitvoering van de Wet
sociale werkvoorziening in uw gemeente tot en met het 2 kwartaal van 2013. In deze
kwartaalrapportage wordt specifieke informatie voor en over uw gemeente gegeven met
betrekking tot de uitvoering van de Wsw.
e

Het financiële resultaat tot en met juni is 6 1,2 miljoen nadeliger dan het budget. Dit nadeel
wordt ondermeer veroorzaakt door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip. Deze
maatregel, die is ingevoerd onder de noemer 'administratieve lastenvermindering', heeft een
zeer nadelig structureel effect op de loonkosten van bedrijven waar veel werknemers werken
met lage lonen. Het nadelige effect bedraagt 6 311.000,-. Daarnaast is in februari de eenmalige
uitkering ad 6 170,- per fte aan het SW-personeel uitgekeerd, conform de door gemeenten
(VNG) gemaakte afspraken in het cao-overleg. Het gaat hierbij om een (eenmalig) bedrag van
6 475.000,-. In een brief d.d. 3 mei 2013 aan de VNG hebben wij aandacht gevraagd voor de
forse negatieve (en gedeeltelijk structurele) financiële gevolgen van de vorengenoemde
maatregelen (die voor gemeenten niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn).
Ook de omzet en toegevoegde waarde staan onder druk. Ondanks het feit dat we er, dankzij een
effectieve klanten- c.q. werkgeversbenadering, in slagen om (nog) voldoende passend werk
'binnen te halen' voor de doelgroep, blijven de opbrengsten enigszins achter bij de verwachte
inkomsten. Dit, omdat de prijzen, mede als gevolg van de scherpe concurrentie, nog verder
verlaagd zijn / worden ten opzichte van voorgaande jaren. De omzet in het groen blijft in 2013
wat achter door het slechte weer in de eerste helft van 2013. Een zorgelijke ontwikkeling is een
mogelijke vermindering van enkele gemeentelijke opdrachten in de 2 helft van 2013. Door
bezuinigingen op de groenvoorziening en de aanbesteding van het groenonderhoud bij enkele
gemeenten wordt het moeilijker om dezelfde omzet te behalen als in 2012.
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van WVS-groep,
de secretaris,

de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

drs. J.L.J. van Hal.
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