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Geachte mevrouw Klijnsma, 

 

Inleiding 

Als negen gemeenten in West-Brabant zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet 

sociale werkvoorziening in onze regio. 

Het betreft hier de volgende gemeenten: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge,  Moerdijk, 

Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht  en Zundert; 

De Wsw wordt namens onze gemeenten uitgevoerd door ons SW-bedrijf, de WVS-groep. 

 

Forse financiele tegenvallers. 

Vorig jaar zijn wij onaangenaam verrast door twee forse financiële tegenvallers in de uitvoering van 

de Wsw voor 2017 en volgende jaren. Hieronder gaan we in op deze tegenvallers. 

 

Ten eerste:  een veel forsere verlaging van de rijksbijdrage dan verwacht. 

De eerste tegenvaller betreft de veel forsere verlaging van de rijksbijdrage Wsw voor 2017 en 

volgende jaren dan aanvankelijk was aangenomen. Landelijk (en ook bij WVS-groep) is sprake van 

een lagere uitstroom in de SW. U heeft er echter voor gekozen om het eerder vastgestelde 

macrobudget (dat was gebaseerd op een veel hogere uitstroom) niet te wijzigen. Dit betekent dat de 

rijksbijdrage Wsw per SE aanzienlijk lager is dan aanvankelijk werd aangenomen.  

In totaal is de rijksbijdrage 2017 € 848,- per SE lager dan de rijksbijdrage 2016. De door u via het 

macrobudget verstrekte LPO compensatie wordt hiermee in feite ook helemaal teniet gedaan. 

Een dergelijke verlaging van de rijksbijdrage is onmogelijk op te vangen binnen de exploitatie van ons 

SW-bedrijf. Gemeenten worden extra zwaar getrooffen in hun eigen begroting vanwege deze 

maatregelen.  

Het overgrote deel van de kosten bestaan uit loonkosten SW die (voor het SW-bedrijf) niet 

beïnvloedbaar zijn. De verlaging van de rijksbijdrage Wsw 2017 leidt voor de exploitatie 2017 van ons 

SW-bedrijf tot een extra tekort van bijna € 2 miljoen! De bezuinigingen op de rijksbijdrage Wsw 

werken vervolgens ook door op de meerjarenramingen tot en met 2020 en drukken oneveredig zwaar 

op de gemeentelijke meerjaren-begrotingen. 

 

Ten tweede: we kunnen geen aanspraak meer maken op het zgn. LIV-voordeel. 

De tweede tegenvaller heeft betrekking op de wijziging van de zogenaamde regeling ‘Lage 

Inkomensvoordeel’ (LIV). Eind vorig jaar is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Verzamelwet 

SZW 2017. Deze Verzamelwet wijzigt ook de toepassing van de LIV-regeling.  

Door herberekening van de grondslagen van het LIV zullen SW-bedrijven (die heel veel werknemers 

hebben die werkzaam zijn voor het wettelijk minimum loon, WML) nu voor een groot deel geen 

aanspraak (meer) kunnen maken op het LIV. U bent hiervan op de hoogte.  

 

 



 

 

Omdat in de vastgestelde begroting 2017 van ons SW-bedrijf al rekening is gehouden met de (toen 

nog van toepassing zijnde) LIV-compensatie, betekent de recente wetswijziging een extra tegenvaller 

van € 0,5 miljoen in de exploitatie voor het jaar 2017 die ook weer doorwerkt op de gemeentelijke 

begrotingen.  

 

Afwenteling op onze begrotingen. 

Wij vinden het onacceptabel dat de tragere uitstroom uit de SW in financiële zin volledig wordt 

afgewenteld op de gemeenten. Ook vinden wij het onterecht dat door een wijziging van de 

zogenaamde LIV-regeling ‘op het laatste moment’ (en kennelijk ook onbedoeld) een aanzienlijk deel 

van de voordelen van deze regeling voor de SW-sector ongedaan worden gemaakt. 

 

Heroverwegen besluiten. 

Wij dringen er dan ook met klem bij u op aan om de vorengenoemde maatregelen te heroverwegen 

dan wel hiervoor een financiële compensatie te bieden.  

 

Wij zijn vanzelfsprekend desgewenst graag bereid het vorenstaande nog nader mondeling aan u toe te 

lichten. Een kopie van deze brief sturen wij aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

 

 

Hoogachtend, 

Namens het portefeuillehoudersoverleg van de samenwerkende gemeenten van de WVS Groep. 

 

 

Wethouder C. Zijlmans. 

Voorzitter  

 

 


