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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 2e kwartaal van 2014. In deze
kwartaalrapportage wordt specifieke informatie voor en over uw gemeente gegeven met
betrekking tot de uitvoering van de Wsw.
In overleg met de deelnemende gemeenten is de inhoud van de kwartaalrapportage onlangs
geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is nog eens kritisch gekeken naar de
hoeveelheid tekst en informatie. Sommige tekstuele onderdelen zijn aangepast en / of ingekort.
In de kwartaalrapportage wordt nadrukkelijker aandacht geschonken aan arbeidsontwikkeling.
Het exploitatieresultaat tot en met het 2e kwartaal 2014 is € 1.121.000,- positiever dan het
budget. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage Wsw (ten opzichte van minder
hoge SW-loonkosten), een hogere toegevoegde waarde en lagere kosten. Het positieve verschil
ten opzichte van het budget wordt vooral verklaard door het feit dat in het budget rekening is
gehouden met een lager aantal SW-ers. Door de uitruil van Wsw-taakstelling met de gemeente
Enschede is het aantal SW-ers met tijdelijke contracten (met lage SW-lonen en een hogere
rijksbijdrage en meer toegevoegde waarde) hoger. Dit levert financieel netto voordeel op. Het
positieve resultaat over 2014 zal naar verwachting uitkomen op € 1,8 miljoen. Wij zullen ons
beraden over de vraag op welke wijze het positieve resultaat over 2014 dient te worden
aangewend en u daar omtrent later dit jaar een voorstel doen. De orderportefeuille is op dit
moment zodanig goed gevuld dat het wenselijk is om hierbij ook WWB-ers in te schakelen. De
directie zal hierover, indien nodig, met de aangesloten gemeenten in contact treden.
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u kortheidshalve naar de kwartaalrapportage.

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

A.P.M.A. Schouw.
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