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Roosendaal, 12 februari 2014

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 4 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 jaar 2013 wordt afgesloten met een verlies van 6 2,6 miljoen (begroot was 6 2,4 miljoen).
Aanvankelijk werd verwacht in 2013 op een (hoger) verlies van 6 3,5 miljoen uit te komen. De
toename van het verwachte verlies werd vooral veroorzaakt door de invoering van de Wet
uniformering loonbegrip (structureel nadelig effect van 6 532.000), de toekenning van een
eenmalige uitkering ad 6 170,- per fte aan het SW-personeel, conform de door gemeenten
(VNG) gemaakte afspraken in het cao-overleg (incidenteel nadelig effect van 6 475.000) en de
daling van de gemeentelijke opdrachten (structureel nadelig effect van 6 247.000).
In het 3 en 4 kwartaal is het resultaat (aanzienlijk) verbeterd. Dit is naast de continue aandacht
voor de kosten vooral te danken aan een een verhoging van de rijksbijdrage Wsw om de
gestegen werkgeverslasten SW te vergoeden (incidenteel voordelig effect van 6 460.000), een
verlaging van sociale premies en WVA-kortingen (structureel voordelig effect van 6 186.000),
de toekenning van een bonus voor begeleid werken over 2011 (incidenteel voordelig effect van
6 138.000) en de ontvangst van de ESF-subsidie 2010 (incidenteel voordelig effect van 6
329.000).
e

e

Ondanks enkele forse financiële tegenvallers en het flink onder druk staan van de marktprijzen
is WVS-groep er in 2013 in geslaagd voldoende passend werk voor de doelgroep 'binnen te
halen en te houden' en (mede dankzij enkele incidentele meevallers) het exploitatieverlies
zoveel mogelijk te beperken.
Punt van aandacht blijft de daling van de gemeentelijke opdrachtverlening. Dit zorgt voor het
wegvallen van passend werk voor de doelgroep en een negatief effect op de exploitatie en een
hogere gemeentelijke bijdrage in het tekort. Wij hebben hiervoor onlangs bij de colleges
opnieuw aandacht gevraagd.
De hiervoor genoemde cijfers zijn nog voorlopig zolang de jaarrekening 2013 van WVS-groep
nog niet is gecontroleerd en vastgesteld. Op dit moment vindt de controle door de accountant
plaats. De ontwerp-jaarrekening zal naar verwachting in april aan de deelnemende gemeenten
worden toegezonden.
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.

pagina 2 van 2

