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Vervolg bestuursopdracht WVS 

Steenbergen; 14 januari 2016 

Aan de Raad, 

Eind 2014 hebben de 9 deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling WVS-groep een adviestraject 
opgestart om te komen tot een plan van aanpak voor de herstructurering van de WVS-groep. In juli 2015 
is het rapport Herstructurering WVS groep opgeleverd. Dit plan is eind augustus I begin september van dit 
jaar vastgesteld door de negen colleges. De raden zijn geïnformeerd middels raadsinformatiebrief. 

Kern van de herstructurering is de huidige WVS-organisatie om te vormen tot een leerwerkbedrijf in een 
periode van tenminste 5 jaar. De werkwijze voor de voorliggende periode is in de vervolg 
bestuursopdracht herstructurering WVS beschreven. 

De bestuursopdracht bestaat uit acht onderdelen en een daarbij behorende projectstructuur: 

1. Uitwerking van de Governancestructuur en het ontwikkelen van een sturings- en 
monitoringssyseem om de komende 5 jaar concreet te komen tot de omvorming van de WVS 
naar een leerwerkbedrijf 

2. Komen tot één ketenbegroting Participatiewet in 2017 (Werkpleinen - WVS) 
3. Komen tot een procesvoorstel herziening van de Gemeenschappelijke Regeling van de WVS 
4. Uitwerken van fase 2 van de intake/ het diagnose proces 
5. Verbinden van de multidisciplinaire teams werkgeversbenadering 
6. Evaluatie samenwerking WVS -GGZ - SDW 
7. Borging regio brede besluitvorming inrichting Beschut Werk 
8. Uitvoering SW sectorplan 

Vanuit de 9 opdrachtgevende gemeente is wethouder Lazeroms van de gemeente Rucphen bestuurlijk 
opdrachtgever. Het ambtelijk opdrachtgeverschap wordt belegd bij de gemeentesecretaris van Bergen op 
Zoom mevrouw Spindler. De projectgroep bestaat uit een extern aan te trekken 
projectleider/procesbegeleider en uit ambtelijke (management) vertegenwoordiging van de gemeenten 
Steenbergen, Halderberge en Etten-Leur aangevuld met de drie directeuren van de 
uitvoeringsorganisaties WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal. 



Voor de uitvoering van de vervolg bestuursopdracht wordt door de 9 gemeenten gezamenlijk een bedrag 
van C 100.000,- vrijgemaakt. De kosten worden verdeeld volgens de reguliere verdeelsleutel die geldt 
voor de VWS. 

Aantal SW 1-1-2015 Absoluut X Bijdrage 

Bergen op Zoom 575 20,8
o

7o C 20.750,63 
Etten-Leur 307 11,19b C 11.079,03 
Halderberge 277 IŨ.0% C 9.996,39 

Moerdijk 146 5,3
0

7o C 5.268,86 

Roosendaal 751 27,10/0 C 27.102,13 
Rucphen 361 13,00/0 C 13.027,79 
Steenbergen 136 4,90/0 C 4.907,98 

Woensd recht 117 4,2^0 C 4.222,30 

Zundert 101 3,60/0 C 3.644,89 
2.771 e 100.000,00 

In de vervolg bestuursopdacht is een detailleerde planning opgenomen. Belangrijke mijlpalen zijn het 
realiseren van een governancestructuur voor 1 juli 2016 en het realiseren van een ketenbegroting voor 1 
januari 2017. Periodiek zal uw raad geïnformeerd worden over de voortgang van de herstructurering en 
de inhoudelijke keuzes. Daar waar wijzigingen de bevoegdheid van de gemeenteraad betreffen zullen 
separate raadsvoorstellen worden voorbereid. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco7Secì\eļaris, de burgemeester, 


