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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap West-Noord-
Brabant (GR WVS) heeft bij brieven van 13 april 2016 de ontwerp jaarrekening 2015 en de 
ontwerpbegroting 2017 met meerjarenraming 2018-2020 aangeboden. Besluitvorming over deze stukken 
zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 11 juli 2016. Meer informatie over 
de inhoud van de jaarrekening en de begroting is opgenomen in de bijlage (jaarrekening 2015 en 
begroting 2017 met meerjarenraming 2018-2020 WVS-groep). 

Op grond van artikel 29 van de (GR) wordt de begroting door het DB aan de gemeenteraden en colleges 
toegezonden, waarbij de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te dienen, 
vóór de behandeling van de begroting door het AB. De begroting dient derhalve aan de raad te worden 
toegezonden 

De zienswijze van de gemeente Steenbergen wordt samen met de zienswijzen van de andere gemeenten 
gebundeld om zo betrokken te worden bij de besluitvorming over de begroting 2017 en meerjarenraming 
tot en met 2020 door het AB van de WVS-Groep. 
Het ligt in de bedoeling om de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 op maandag 11 juli 2016 te laten 
vaststellen door het Algemeen Bestuur. Tot uiterlijk 1 juli a.s. zijn de deelnemende gemeenten in de 
gelegenheid hun zienswijze met betrekking tot de ontwerp jaarstukken kenbaar te maken. 

2. Achtergrond 
Jaarrekening 2015: 
De jaarrekening 2015 is door Deloitte Accountants B.V gecontroleerd. Ten aanzien van de jaarrekening is 
op een ongeclausuleerde goedkeurende verklaring afgegeven. Met de jaarrekening kan dan ook worden 
ingestemd. De jaarrekening 2015 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van C 529.000. Het totale 
resultaat van WVS-groep komt tot stand uit drie hoofd-activiteiten, te weten het subsidieresultaat, het 
operationeel resultaat en de bijzondere baten en lasten. De orderportefeuilles waren in 2015 bij vrijwel 
alle werksoorten goed gevuld. 

Het voorstel van WVS-groep is om het voordelige exploitatieresultaat ad 6 529.000,- uit te keren aan de 
deelnemende gemeenten aan de hand van dezelfde verdeelsleutel als die gebruikt is bij de betaling van 
de gemeentelijke bijdragen over 2015. 

3. Overwegingen 
Begroting 2017: 

Ter inzage ligť. 



In 2016 gaat verder vorm gegeven worden aan de uitvoering van de Participatiewet en wordt de ombouw 
van WVS-groep naar leerwerkbedrijf verder vorm gegeven. De voorbereidingen voor een ketenbegroting 
worden getroffen waardoor op dit moment nog een separate begroting wordt aangeleverd vanuit WVS-
groep. De krimp op de budgetten dwingen Werkpleinen en het leerwerkbedrijf tot intensieve 
samenwerking om binnen de budgetten, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, zoveel 
mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar arbeid te ontwikkelen. Het vraagt van alle 
partijen slagkracht, ondernemingskracht en vertrouwen in elkaar om het nieuwe participatieproces zo 
optimaal als mogelijk te ontwikkelen. Het gaat hierbij om werkgevers optimaal te kunnen faciliteren. 
Binnen de Participatiedoelgroep, hierna participanten noemend, zijn grofweg 3 categorieën te verdelen: 
A. Direct bemiddelbaar 
B. Bemiddelbaar met ondersteuning 
C. Beschut Werk en Dagbesteding 

Werkpleinen voeren de regie en WVS-groep krijgt de rol van uitvoeringsorganisatie voor de mensen in 
categorie B en Beschut Werk. In de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 t/m 2020 wordt er dan 
ook van uit gegaan dat er plaatsingen zullen zijn met loonkostensubsidie naast werken met behoud van 
uitkering en jaarlijks een 200-tal trajecten ten behoeve van arbeidsontwikkeling. 

Door historische keuzes zijn de loonkosten van de SW-doelgroep ruim 6 30.000,- per SE terwijl 
het landelijke gemiddelde op het niveau van 0 27.000,- ligt. Hierdoor is de totale SW-loonsom ca. 6 7,3 
miljoen te hoog. Ondanks het gegeven dat WVS-groep landelijk laag in de bedrijfskosten en loonkosten 
reguliere krachten scoort, zorgen de hoge loonkosten SW voor rode cijfers en zijn nauwelijks 
beïnvloedbaar. 
In 2009 is de toekenning van uitloopschalen al afgeschaft voor nieuwe instroom. In 2013 is met de 
vakbonden en de OR afgesproken dat er geen uitloopschalen meer worden toegekend en dat reeds 
toegekende uitloopschalen worden bevroren. 

Het zal echter nog ca 10 jaar duren voordat het SW-loonkostenniveau binnen WVS-groep op het landelijk 
gemiddelde uit komen. De begroting van WVS-groep zal daardoor de komende jaren op alleen de 
uitvoering van de SW een negatief resultaat laten zien. Door echter meer gebruik te maken van de 
infrastructuur van WVS, de kennis van de ontwikkeling van medewerkers en de plaatsingsmogelijkheden 
in de werkgeversnetwerken van WVS-groep, kunnen binnen de keten van uitkering naar werk de nodige 
besparingen gerealiseerd worden. De verdere uitwerking van de Bestuuropdracht gedurende 2016 moet 
meer helderheid geven over de definitieve inzet van WVS-groep als leerwerkbedrijf. Daarom moet deze 
begroting als Proformabegroting worden gezien. Zodra er meer helderheid is over de inzet van WVS-
groep zal een aangepaste begroting worden uitgewerkt. Naast de hoge loonkosten SW wordt het verlies 
van WVS-groep tevens veroorzaakt door de korting op de rijksbijdrage. Vanaf 2011 is deze korting 
doorgevoerd, totaal is WVS-groep gedurende deze periode gekort met ruim 6 6 miljoen. 

4. Middelen 
Het negatief resultaat voor de gemeentelijke bijdrage bedraagt in het begrotingsjaar 2017 6 2.299.897 
(begroot negatief resultaat in 2016: 6 3.363.000). In 2014 werd een negatief resultaat voor de 
gemeentelijke bijdrage gerealiseerd van 6 3.053.000. 

In de begroting 2017 is de vaste gemeentelijke bijdrage van 6 427,- per Wsw-werknemer opgenomen. 
Hiermee rekening houdend resteert er nog een verlies van 6 1.185.000,-. Dit tekort zal gedekt moeten 
worden uit een aanvullende gemeentelijke bijdrage 427,- per geplaatste Wsw-medewerker. 

Tekort 
Gemeentelijke bijdrage vast 
Gemeentelijke bijdrage aanvullend 
Totaal gemeentelijke bijdrage 

6 2.299.897 
6 1.114.897 
6 1.185.000 

6 2.299.897 
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Voor Steenbergen betekent dit op basis van het aantal SW dienstverbanden (134) de volgende 
gemeentelijke bijdragen: 
Gemeentelijke bijdrage vast C 57.218 
Gemeentelijke bijdrage aanvullend C 60.816 
Totaal gemeentelijke bijdrage voor Steenbergen in 2017 C 118.034 

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. Voor de WVS-begroting zijn er twee 
zaken die de begroting wezenlijk kunnen beïnvloeden. Dit zijn de meicirculaire rond Participatiebudget, 
en de uitkomsten van de bestuursopdracht herstructurering. Wanneer er ontwikkelingen zijn met grote 
financiële gevolgen is er aanleiding om een begrotingswijziging op te stellen. 

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

7. Voorstel 
1. In te stemmen met de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van de WVS-Groep groep en de 
gemeentelijke bijdrage vast te stellen op 6 427,00 per geplaatste SW medewerker. 
2. De aanvullende bijdrage voor 2017 vast te stellen op 6 454 per geplaatste SW medewerker en 

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

» Met de begroting WVS 2017 kan worden ingestemd onder de nadere voorwaarde dat een 
drietal specifieke risico's nader worden benoemd, gemonitord en daarover in 
kwartaalrapportages wordt gerapporteerd, het betreft: 
1. het risico dat werkelijke uitstroom niet in pas loopt met gehanteerde fictieve uitstroom van 

het landelijk rekenmodel en de gevolgen die dit heeft voor verhouding rijksbijdrage vs 
daadwerkelijke loonkosten; 

2. in hoeverre de taakstelling leerwerktrajecten door WVS-groep kan worden gerealiseerd; 
3. het aantal medewerkers dat een transitievergoeding moet worden betaald en het 

totaalbedrag van de uitgekeerde transitievergoedingen. 
« De huidige begroting WVS 2017 ontbeert tot op heden een integrale insteek wat betreft de 

uitvoering van de Participatiewet. Zodra de bestuursopdracht herstucturering tot uitkomsten 
leidt kan de geconstateerde situatie ongedaan worden gemaakt. Er wordt van WVS-groep 
verwacht dat zij door middel van een begrotingswijziging of een nieuwe begroting de 
gewijzigde verhoudingen vastlegt; 

» Indien de meicirculaire rond participatiebudget grote financiële wijzigingen inhoudt wordt van 
WVS-groep verwacht dat zij dan een voorstel tot wijziging van de begroting aan de 
aangesloten gemeenten zal voorleggen. 

» Het doel van de reservering van het rekeningresultaat 2014 (G 1.837K) is niet meer actueel. 
We willen hierbij een voorstel inbrengen om het resultaat 2014, in lijn met het voorstel over 
het rekeningresultaat 2015, terug te laten vloeien naar de gemeenten. 

Hoogachtend, 
ester en wethouders Burgeme 

de I se :retaris 

X Bdaers en Belt, MBA 
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