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Uw kenmerk Bestsecr-32/45 A Ons kenmerk U11-027517  Datum  

Uw brief  Beh. door Drs J.B.A.M. Vermeer Doorkiesnr. 0164-277177 

Onderwerp: (nieuwe) ontwerpbegroting 2012 Afdeling Sociale zaken,  Bijlage(n)  

 
Geachte Bestuur, 
 

Eind september j.l. bood u de gemeente Bergen op Zoom uw (nieuwe) ontwerpbegroting 2012 (incl. meerjarenramingen 

t/m 2015) aan met het verzoek om betreffende ontwerpbegroting onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen 

zodat deze ten aanzien van dit stuk haar zienswijze kan geven. 

 

Hierbij informeren wij u over de zienswijze die de Raad van de gemeente Bergen op Zoom in de vergadering van 

donderdag 24 november 2011 ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2012 WVS-groep unaniem heeft vastgesteld. 

 

Zienswijze van de Raad van de gemeente Bergen op Zoom 

 

Met de cijfermatige opzet van de (nieuwe) ontwerp-begroting 2012 WVS groep kan worden ingestemd onder de 

voorwaarde dat de algemene reserve wordt ingezet om de ontwerp-begroting sluitend te maken.  

 

Daarnaast moet invulling worden gegeven: 

 

A) aan een marketing plan; 

er wordt voor 1 februari 2012 een algeheel marketingplan aan het college van burgemeester en wethouders 

van Bergen op Zoom voorgelegd waarin wordt aangegeven wat de uitgangspunten zijn en waarom die 

uitgangspunten zijn gesteld en welke taakstelling men zich (SMART geformuleerd) voor 2012 stelt en die 

taakstelling ook afzet tegen de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de onderscheiden marktsegmenten 

 

B) aan een investeringsplan 

er wordt voor 1 februari 2012 een investeringsplan aan het college van burgemeester en wethouders van 

Bergen op Zoom voorgelegd waarin de noodzaak van de investeringen wordt onderbouwd en afgezet tegen 

de toekomstige ontwikkelingen  om in de tijd gezien verkeerde investeringen te voorkomen 

 

 

C) aan de uitwerking van de aanbevelingen uit het IROKO-rapport Quickscan WVS groep 

er wordt voor 1 april 2012 een plan van aanpak gepresenteerd aan het  college van burgemeester en 

wethouders van Bergen op Zoom waaruit blijkt hoe de aanbevelingen van het IROKO-rapport door WVS 

groep worden verwerkt 

 



 

en wordt er 

 

D) een voorbehoud gemaakt  ten aanzien van de dekking van dreigende exploitatietekorten in de 

meerjarenraming 2013-2015 (bijlage 7) door introductie van een extra variabele bijdrage van gemeenten. 

De gemeente Bergen op Zoom realiseert zich dat de meerjarenraming sluitend moet zijn maar wil zich thans 

nog niet vastleggen op de wijze waarop in bijlage 7 de raming sluitend wordt gemaakt.. 

 

E) op gewezen dat de taakstelling WSW 2012 van het Rijk aan de gemeente Bergen op Zoom begin 

november 2011 bekend is geworden. De Raad is van mening dat de daadwerkelijke taakstelling in de WVS-

begroting 2012 kan en moet worden opgenomen in de plaats van de huidige inschattingen. 

De taakstelling 2012 voor de gemeente Bergen op Zoom bedraagt 515,09 wsw-plaatsen en het bijbehorende 

budget 2012 is bepaald op € 13.267938,00. 
 
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.M. Ansems, hoofd 
afdeling Sociale Zaken, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277456. 

 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

 

 

 

secretaris,                                                                                       burgemeester, 

 

 

 

 

Mevr. mr. A.C. Spindler                                                                  Drs. J.M.M. Polman 
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