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Aan de raad, 

1. Inleiding 

Op 7 juli j l . is door het algemeen bestuur de begroting 2015 van WVS-groep vastgesteld. Deze is in juni 
door uw raad behandeld. Vanwege het grote aantal onzekerheden is deze begroting aangeduid als een 
'globale' begroting. In het algemeen bestuur is afgesproken om in het najaar, wanneer er meer duidelijk is 
over de nieuwe wetgeving en de financiële kaders, een aangepaste begroting 2015 in procedure te 
brengen. Voor u ligt een aangepaste begroting 2015. Deze aangepaste begroting is gebaseerd op de 
gevolgen van de invoering van de Participatiewet waarbij de uitvoering van de SW een 
sterfhuisconstructie wordt. In de begroting is, vanwege het grote aantal onzekere en onbekende factoren, 
geen nieuwe meerjarenraming 2016 t/m 2018 toegevoegd. 

Met toepassing van artikel 35 lid 3 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen, stellen wij u in de 
gelegenheid uw wensen en bedenkingen met betrekking tot dit ontwerpbesluit aan ons kenbaar te maken. 
Mochten wij uiterlijk op 8 december 2014 niets van u hebben vernomen, dan gaan wij ervan uit dat u met 
ons voorgenomen besluit kunt instemmen. 

2. Achtergrond 
De begroting en meerjarenraming van WVS-groep wordt ieder jaar aan de deelnemende gemeenten 
voorgelegd zodat zij een zienswijze kunnen indienen. 

3. Overwegingen 
De verwachting is dat het jaar 2015 met een tekort zal afsluiten, en dat dit tekort niet kan worden 
opgevangen door de algemene reserves. Door de 9 samenwerkende gemeenten is dan ook een 
bestuursopdracht opgesteld. Deze bestuursopdracht beoogd te komen tot een herstructurering van de 
uitvoering van de SW, gericht op het versterken van de regiefunctie van de WVS-gemeenten en het 
beperken van de verwachte toekomstige financiële tekorten. 
Hierbij staat de arbeidsontwikkeling van de SW-ers en van de totale keten van werk en inkomen centraal. 
De uitwerking van deze bestuursopdracht wordt momenteel nader vormgegeven. 

4. Middelen 
In de begroting 2015 van WVS-groep is, zoals gebruikelijk, rekening gehouden met de vaste 
gemeentelijke bijdrage van de 9 deelnemende gemeenten. Voor het jaar 2015 is deze vaste bijdrage 
bepaald op C 427 per SW-er. 

In 2015 zullen de verliezen van WVS-groep rechtstreeks door de gemeenten gedekt moeten worden. 

Ter inzage ligt: Concept begroting wvs-groep 2015 



Het verlies van WVS-groep bedraagt in 2015 6 3.998.454. Dit tekort is mede gelegen in het feit dat er een 
fors negatief subsidieresultaat is, omdat de rijksbijdrage Wsw daalt en daartegenover de loonkosten 
nauwelijks beïnvloedbaar zijn. WVS-Groep geeft zelf aan er alles aan te doen om de verliezen zoveel 
mogelijk te beperken. 
Een overzicht van de bijdrage per gemeente in dit resultaat: 

Aantal SW Gemeentelijke bijdrage 
01-01-2014 Vast Aanvullend Totaal 

Bergen op Zoom 594 C 253.638 6 594.000 e 847.638 
Etten-Leur 304 C 129.808 6 304.000 e 433.808 
Halderberge 280 C 119.560 e 280.000 e 399.560 
Moerdijk 146 C 62.342 e 146.000 6 208.342 
Roosendaal 762 6 325.374 e 762.000 C 1.087.374 
Rucphen 367 C 156.709 e 367.000 C 523.709 
Steenbergen 137 C 58.499 e 137.000 ĉ 195.499 
Woensdrecht 108 C 46.116 e 108.000 C 154.116 
Zundert 104 C 44.408 e 104.000 C 148.408 

2.802 C 1.196.454 Ĉ 2.802.000 Ĉ 3.998.454 

Voor de gemeente Steenbergen is de gemeentelijke bijdrage 2015 6 58.499 (vast) en 6 137.000 
(aanvullend), totaal 6 195.499. In de gemeentelijke begroting is dit bedrag opgenomen. 

Dit bedrag wordt als voorschot afgedragen. Op basis van het werkelijk resultaat over 2015 vindt een 
definitieve afrekening plaats. 

Ten opzichte van de eerder opgestelde begroting 2015 is het verlies 61,8 miljoen lager. Puur voor de 
gemeente Steenbergen een verlaging van 6 90.260,- ten opzichte van het nu in de begroting 2015 
opgenomen bedrag (was 6 285.759 wordt 6 195.499). Dit voordeel zal worden toegevoegd aan de 
onvoorziene uitgaven. 

5. Risico's 
Op dit moment is er nog veel onduidelijk omtrent de invoering van de Participatiewet. Als gevolg daarvan 
is het nog onduidelijk welke taken WVS-groep gaat uitvoeren. Hierdoor heeft WVS-Groep er voor 
gekozen geen nieuwe meerjarenraming 2016 t/m 2018 toe te voegen. De WVS-Groep geeft zelf aan er 
alles aan te doen om de verliezen zoveel mogelijk te beperken. 

6. Communicatie/Aanpak 
De WVS-groep zal geïnformeerd worden over de besluitvorming van de gemeente Steenbergen. 

7. Voorstel 

1 In te stemmen met de nieuwe begroting en de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2015 
tot een bedrag van 6 195.499 (vaste gemeentelijke bijdrage van 6 427 per SW-er en 
aanvullende gemeentelijke bijdrage van 6 1.000 Per SW-er).; 

2 Om de verliezen bij WVS-groep niet verder te laten oplopen dienen deelnemende gemeenten hun 
inbesteding bij WVS-groep minimaal op peil te houden, maar beter nog te intensiveren en zo de 
verwachte verliezen in de omzet bij derden te compenseren; 
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3 We dringen aan op een voortvarende besluitvorming over de toekomstige rol van WVS-groep in 
de uitvoering van de Participatiewet. 

Hoogachtend, 

de burgemeester de loco 
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