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Geachte leden van het algemeen bestuur, 

Gaarne vragen wi j uw aandacht voor het volgende. In de onlangs door uw bestuur vastgestelde 
begroting 2014 van WVSgroep is er onder andere van uitgegaan dat de gemeentelijke opdrach

ten aan WVSgroep in 2014 qua omvang gelijk zouden blijven aan de opdrachtverlening in 

Bi j de start van het nieuwe jaar is even wel duidelijk geworden dat sommige gemeenten be

staande opdrachten aan WVSgroep willen beperken zonder dat daar alternatieve opdrachten 
tegenover staan. Dit gaat ten koste van de werkgelegenheid van de Wswwerknemers en heeft 
een negatieve invloed op de exploitatie. Het gaat hierbij vooral om een terugloop van de groen

werkzaamheden. Voor zover nu bekend is dreigt de omzet in het groen in 2014 met 6 4 ton te

rug te lopen. 

W i j begrijpen de noodzaak van gemeentelijke bezuinigingen, doch het bezuinigen op de op

drachtverlening aan WVSgroep (zonder alternatieven) leidt tot oplopende tekorten bij uw SW

bedrijf die later toch weer door dezelfde gemeenten moeten worden bijbetaald. 

Aangezien de begroting 2014 al sluit met een tekort van 6 3,7 miljoen en er de directie en ons 
alles aan is gelegen het tekort zoveel mogelijk te beperken, doen w i j een klemmend beroep op u 
en uw gemeentebestuur er alles aan te doen de opdrachtverlening aan WVSgroep ten minste op 
hetzelfde peil te houden als in 2013 en, als het even kan, nog verder te verhogen. 

Ingeschreven bij KvK Breda: 20160803 

2013. 



W i j vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur van WVS-groep, 
de secretaris, de voorzitter, 
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P.F.J.M. Havermans drs. J.L.J. van Hal. 


