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  BM1701537 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2017 

 

Gelet op: 

artikel 147 Gemeentewet 

de Gemeenschappelijke Regeling WVS-groep 

 

overwegende dat de begroting 2018 van de WVS-groep op financieel correcte wijze is opgesteld. 

 

besluit: 

 

De begroting 2018 van de WVS-groep vast te stellen en als zienswijze bij het Algemeen bestuur 

van de WVS-groep naar voren te brengen: 

a. De huidige werkwijze en opdracht hebben als basis gediend voor de thans voorliggende 
begroting. Conform afspraak heeft de WVS niet vooruit gelopen op besluitvorming over de 
herstructurering. Hierdoor komt de begroting mogelijk niet geheel overeen met de  situatie 
die in 2018 aan de orde kan zijn. Zodra de bestuursopdracht herstructurering tot 
uitkomsten leidt kunnen de uitgangspunten gehanteerd in de  nu voorliggende begroting 
wijzigen. Er wordt van WVS-groep verwacht dat zij door middel van een nieuwe begroting 
de gewijzigde verhoudingen vastlegt.  

b. Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin ook aandacht te 
besteden aan de eigen visie en ambitie van de WVS rondom de herstructurering. Waarbij 
de uitkomsten van de herstructureringsopdracht vertaald worden in eigen concrete 
doelstellingen en acties, die bijdragen aan het realiseren van de ketenbrede doelstellingen 
van het Herstructureringsplan. 

c. In geval van een herziene begroting komt deze tot stand in gezamenlijkheid en in 
afstemming tussen de WVS, ISD en het Werkplein Hart van West-Brabant. Aantallen 
leerwerktrajecten, participanten en beschut werk zijn realistisch, afgestemd en afgesproken 
met de ISD en het Werkplein Hart van West-Brabant. Ook de gebruikte terminologie is op 
elkaar afgestemd.  

d. Nu wordt door de WVS uitgegaan van een LPO (loon- en prijsontwikkeling) van de 
rijksbijdrage van 1,5%  (in totaal 7 ton). Indien in de meicirculaire rond het 
participatiebudget deze LPO hoger of lager uitvalt, dan vragen wij het verschil tussen het 
geraamde bedrag (7 ton) en het toegekende bedrag te verrekenen met het 
rekeningresultaat. Bij de bestemming van het rekening resultaat dient het eventueel 
nadelig verschil tussen de geraamde bijdrage van het rijk (participatiewet) en de werkelijke 
bijdrage verrekend te worden met de algemene reserve. De gemeenten wordt een 
begrotingswijziging voorgelegd waarin alleen de gevolgen van de meicirculaire worden 
weergegeven (wijziging van het bedrag per SE en de LPO). Indien het bedrag per SE 
significant afwijkt, dan verwachten we daar separate communicatie over zodat overlegd 
kan worden tot nadere stappen.  

e. Er zijn geen beheersmaatregelen geformuleerd bij de benoemde risico’s. Het is van belang 
vinger aan de pols te houden bij de risico’s. Het is omwille van de transparantie gewenst 
om een aantal risico’s en omstandigheden in de begroting WVS meer specifiek te 
benoemen, te monitoren en daarover in de kwartaalrapportages te rapporteren. Het gaat 
om de volgende onderdelen: 
- Aantallen leerwerktrajecten 
- Aantallen beschut werk 
- Aantallen participanten 
De afspraken die gemaakt worden over aantallen leerwerktrajecten, participanten en 
beschut werk tussen de WVS en de ISD/Werkplein Hart van West-Brabant moeten getoetst 
worden aan de aantallen in de begroting. Als dit leidt tot afwijkingen, nadelen of grote 
voordelen verwachten we dat de WVS overlegt met de gemeenten over hoe hiermee om te 
gaan.   
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f. De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het 
besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor 
burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen 
toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom – voor zover u dat niet al 
doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website: 

a. statuten (de gemeenschappelijke regeling); 
b. samenstelling van de bestuurlijke organen; 
c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 
d. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover 

openbaar). 
Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor 
u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde 
is voor transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen. 

g. Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming 
van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een 
verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan 
welke onderdelen niet en waarom. 

 

 

 

 

 

Steenbergen, 22 juni 2017 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


