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Ontwerpbegroting 2016 en jaarrekening 2014 van de WVS-groep 

Steenbergen; 19 mei 2015 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap West-Noord-
Brabant (GR WVS) heeft bij brieven van 17 april 2015 de ontwerpjaarrekening 2014 en de 
ontwerpbegroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 aangeboden. Besluitvorming over deze stukken 
zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 6 juli 2015. Meer informatie over 
de inhoud van de jaarrekening en de begroting is opgenomen in de bijlage (jaarrekening 2014 en 
begroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 WVS-groep). 

Op grond van artikel 29 van de (GR) wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om voor 1 juli 
2015 een zienswijze over de ontwerp begroting 2016 naar voren te brengen. 

2. Achtergrond 

Jaarrekening 2014: 
De jaarrekening 2014 is door Deloitte Accountants B.V gecontroleerd. Ten aanzien van de jaarrekening is 
op 14 april 2015 een ongeclausuleerde goedkeurende verklaring afgegeven. Met de jaarrekening kan dan 
ook worden ingestemd. 

De jaarrekening 2014 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van 6 1.837.000. Dit is voor het grootste 
deel toe te schrijven aan de uitruil met Enschede. Er blijft overigens natuurlijk sprake van een tekort op de 
exploitatie, echter door de uitruil minder groot dan vooraf begroot werd. 
Het voorstel van WVS-groep is om het positief resultaat als volgt te bestemmen: 

» Op peil houden liquiditeitspeil en financiering van de aflossing van langlopende geldleningen 
6 612.000. 

» Dekking financiële risico's als gevolg van de invoering van de transitievergoedingen 
6 500.000. 

« Dekking financiële risico's buitengewone bedrijfsrisico's 6 711.000. 

Ontwerp begroting 2016 (en de meerjarenplanning t/m 2019): 

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden wat voor de uitvoeringsorganisatie WVS-
groep een aantal consequenties heeft. Duidelijk is in ieder geval dat er per 01-01-2015 niemand meer 
instroomt in een SW dienstverband. Welke keuzes verder ten aanzien van de uitvoering van de 
Participatiewet en met name de rol van WVS-groep hierin gemaakt worden, staat nog niet vast. Dat maakt 
dat het niet eenvoudig is voor WVS-groep om een accurate begroting voor 2016 en verder te maken en 
aan de gemeenten voor te leggen. 
De deelnemende gemeenten zijn samen met WVS-groep al een tijdje bezig de bestuursopdracht uit te 
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werken op basis waarvan de toekomstige positie van WVS-groep duidelijk moet worden. In mei 2015 is 
de raad per brief geïnformeerd over de voortgang van dit traject. Definitieve keuzes en besluiten zijn nog 
niet genomen. De keuzes die daarbij gemaakt worden zijn van invloed op de begroting 2016 en 
meerjarenraming. De begroting die thans voorligt sorteert voor op een aantal nog definitief te maken 
keuzes waarvan veronderstelt mag worden dat die gemaakt zullen worden. 

3. Overwegingen 
Er zijn veel zaken bij het opstellen van de begroting 2016 nog onvolledig, onduidelijk of onbekend. De 
gevolgen van de participatiewet en de rol die de WVS-groep krijgt in het kader van de participatiewet is 
nog onduidelijk. Even onduidelijk zijn de gevolgen van de herstructurering van de WVS-groep. Met deze 
onzekerheden is geen rekening gehouden bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Welke keuzes 
verder gemaakt worden ten aanzien van de uitvoering van de Participatiewet en met name de rol van 
WVS-groep daarin, is nog onderwerp van nader onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden wel enkele 
contouren van de beoogde oplossingsrichting duidelijk. In de begroting wordt daar door de WVS op 
voorgesorteerd. Er wordt rekening mee gehouden dat naast SW-ers er ook plaatsingen zullen zijn met 
loonkostensubsidie naast werken met behoud van uitkering. Dit heeft een positief effect op de begroting 
in vergelijking met een sterfhuisconstructie waarbij de uitstroom van SW-ers niet meer wordt opgevangen. 
De instroom van de doelgroep participanten zoals genoemd in deze ontwerpbegroting mag op termijn 
geen gelijke tred houden met de (natuurlijke) uitstroom van SW-ers. Deze doelgroep participanten wordt 
gefinancierd via het instrument structurele loonkostensubsidie uit de Participatiewet. Deze subsidie is in 
feite bedoeld, conform de uitgangspunten van de Participatiewet, om mensen uit de doelgroep aan de 
slag te laten gaan bij een reguliere werkgever. Uiteraard kan een aantal mensen via dit instrument in het 
kader van hun arbeidsontwikkeling aan de slag binnen de infrastructuur van WVS-groep maar duidelijk is 
wel dat het totale volume doelgroep participanten en SW-ers structureel niet gelijk kan zijn met het aantal 
SW-ers op 1 januari 2015. 
Met de gemaakte keuzes is de begroting sluitend, (pag 9). De schaduwbegroting (pag. 14), waarbij geen 
vervanging van de uitstroom van SW-ers wordt ingevuld toont een jaarlijks oplopend tekort. De baten 
nemen immers af als gevolg van lagere rijksbijdragen en toegevoegde waarde. De kosten blijven relatief 
hoog met name door de hoge loonlasten van de SW medewerkers. De begroting 2016 en verder kan dan 
alleen sluitend gemaakt worden door een stijgende aanvullende gemeentelijke bijdrage. 

De definitieve positie van de WVS-groep binnen de participatiewet is nog niet bepaald. De mate waarin 
de expertise, infrastructuur en het netwerk van de WVS-groep wordt ingezet, zal in hoge mate de 
resultaat ontwikkeling bepalen. 

Het tekort kan enigszins beperkt worden als de deelnemende gemeenten hun inbesteding bij WVS-groep 
- ondanks de bezuinigingen op de gemeentelijke overheid - waar mogelijk vergroten. Bij de verdeling van 
de aanvullende bijdragen in de toekomstige exploitatietekorten dient rekening gehouden te worden met 
de omzet die de afzonderlijke gemeenten bij WVS realiseren 

Hoewel de keuzes die nu in de begroting zijn opgenomen nog definitief gemaakt moeten worden komt 
deze wel overeen met de gedachtevorming zoals die thans in het portefeuillehouderoverleg plaats vindt. 
In de loop van dit jaar zullen de deelnemende gemeenten in het kader van de bestuursopdracht 
definitieve besluiten nemen over de wijze waarop men invulling wil geven aan de uitvoering van de 
Participatiewet; indien nodig, kan daarop de begroting 2016 van WVS-groep in het najaar nog worden 
aangepast. Om die reden kan met de begroting worden ingestemd. 

Het totale stuk van WVS-groep, begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019, levert de volgende 
zienswijze op: 

» het is een logische stap om uitgestroomde Wsw-medewerkers te vervangen door andere 
kandidaten uit de doelgroep Participatiewet maar dit moet geen automatisme zijn; 
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» teneinde de verliezen bij WVS-groep te beperken de in VWS deelnemende gemeenten zich 
zoveel mogelijk dienen in te spannen om omzet bij VWS te realiseren. Van VWS wordt verwacht 
dat zij gezamenlijk met de gemeenten de mogelijkheden voor omzetverruiming onderzoeken; 

» bij de verdeling van de aanvullende bijdragen in de toekomstige exploitatietekorten rekening 
gehouden dient te worden met de omzet die de afzonderlijke gemeenten bij VWS realiseren; 

» VWS en de in VWS deelnemende gemeenten doorpakken ten aanzien van het 
herstructureringstraject en de implementatie hiervan teneinde VWS (financieel) 
toekomstbestendig te maken. 

4. Middelen 
Het negatief resultaat voor de gemeentelijke bijdrage bedraagt in het begrotingsjaar 2016 0 4.546.217 
(begroot negatief resultaat in 2015: C 3.998.000). In 2014 werd een negatief resultaat voor de 
gemeentelijke bijdrage gerealiseerd van C 3.053.000. 

Tekort 0 4.546.000 
Gemeentelijke bijdrage vast C 1.183.217 
Gemeentelijke bijdrage aanvullend C 3.363.000 
Totaal gemeentelijke bijdrage C 4.546.000 

Voor Steenbergen betekent dit op basis van het aantal SW dienstverbanden (136) de volgende 
gemeentelijke bijdragen: 
Gemeentelijke bijdrage vast C 58.072 
Gemeentelijke bijdrage aanvullend ĉ 165.055 
Totaal gemeentelijke bijdrage C 223.127 

De vaste bijdrage per SW-er bedraagt C 427, de aanvullende bijdrage per SW-er C 1.214. 

5. Risico's 
Voor het opstellen van de begroting worden bepaalde aannames gedaan. Aannames waarvan als blijkt 
dat ze afwijken direct gevolgen hebben op het exploitatieresultaat. 

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

7. Voorstel 
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 van de WVS-groep en de gemeentelijke bijdrage vast 

te stellen op C 427,00 per geplaatste SW medewerker. 
2. De aanvullende bijdrage voor 2016 vast te stellen op 6 1.214,00 per geplaatste SW medewerker en 

deze bijdrage te beschouwen als voorschot. 
3.. Als zienswijze naar voren te brengen 

« het is een logische stap om uitgestroomde Wsw-medewerkers te vervangen door andere 
kandidaten uit de doelgroep Participatiewet maar dit moet geen automatisme zijn; 

» teneinde de verliezen bij WVS-groep te beperken de in WVS deelnemende gemeenten zich 
zoveel mogelijk dienen in te spannen om omzet bij VWS te realiseren. Van VWS wordt verwacht 
dat zij gezamenlijk met de gemeenten de mogelijkheden voor omzetverruiming onderzoeken; 

» bij de verdeling van de aanvullende bijdragen in de toekomstige exploitatietekorten rekening 
gehouden dient te worden met de omzet die de afzonderlijke gemeenten bij VWS realiseren; 

» WVS en de in WVS deelnemende gemeenten doorpakken ten aanzien van het 
herstructureringstraject en de implementatie hiervan teneinde VWS (financieel) 
toekomstbestendig te maken. 
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Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secretaļis de burgemeester 

R.A.J. 


