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Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 

Steenbergen; 16 mei 2017 

Aan de raad, 

1. Inleiding 

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap West-Noord-
Brabant (GR WVS) heeft de jaarrekening 2016 en de ontwerpbegroting 2018 met meerjarenraming 2019-
2021 (hierna te noemen: de begroting 2018) aangeboden. Besluitvorming over deze stukken zal 
plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 10 juli 2017. De jaarrekening treft u 
ter kennisname in de bijlage aan. 

Op grond van artikel 29 van de GR wordt de begroting door het DB aan de gemeenten toegezonden, 
waarbij de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te dienen, vóór de 
behandeling van de begroting door het AB. 

2. Achtergrond 

De gemeente Steenbergen krijgt via de jaarrekening 2016 van WVS-groep inzicht in de uitgevoerde 
werkzaamheden en de activiteiten van WVS-groep en de financiële consequenties hiervan. De zienswijze 
van de gemeente Steenbergen bij de begroting 2018 van WVS-groep wordt samen met de zienswijzen 
van de andere gemeenten betrokken bij de besluitvorming over de begroting 2018 van de WVS-Groep in 
de vergadering van het Algemeen Bestuur. 

3. Overwegingen 

Jaarrekening 2016 
De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd. Ten aanzien van de jaarrekening is een 
ongeclausuleerde goedkeurende verklaring afgegeven. 
De jaarrekening 2016 van WVS-groep sluit met een nadelig resultaat van 6 252.000 (2015: 
6 529.000 positief) t.o.v. begroting 2016. Het Dagelijks Bestuur stelt voor het negatieve resultaat ten laste 
te brengen van de algemene reserve van WVS-groep. Het weerstandsvermogen van WVS-groep 
bedraagt ultimo 2016 C 2.253.000. 

Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 
In de ontwerpbegroting 2018 hanteert WVS-groep een beleid dat is gebaseerd op de volgende peilers: 
a. een (verdere) daling van het aantal Wsw-dienstverbanden omdat a.g.v. de in werking treding van de 

Participatiewet geen nieuwe instroom meer plaatsvindt van Wsw-dienstverbanden per 1 januari 2015; 

Ter inzage ligt: 



b. de aan de deelnemende gemeenten toe te kennen Particpatiebudgetten I Wsw 2018 waarbij er vanuit 
wordt gegaan dat deze budgetten volledig aan WVS-groep zullen worden overgemaakt; in de 
begroting is uitgegaan van de gemiddelde rijksbijdrage SW ad 6 24.170 per arbeidsjaar (SE) en de 
door WVS-groep geraamde uitstroom in de SW, alsmede met de door het Rijk te verstrekken 
loonprijscompensatie; 

c. het door het Rijk toe te kennen lage inkomens voordeel (LIV); dit is een financieel voordeel voor de 
loonkosten SW; 

d. instroom van medewerkers I cliënten vanuit de Participatiewet (met behoud van uitkering en met 
loonkostensubsidie, alsmede instroom van beschut werk conform de landelijke berekeningen); 

e. een gelijk blijvend aantal regulier personeel (het aantal SW-ers neemt weliswaar af, maar er dient ook 
rekening te worden gehouden met een gedeeltelijke vervanging vanwege de uitstroom van 
leidinggevend SW-kader); 

f. de betaling van zogenaamde transitievergoedingen aan personeel met een private aanstelling (SW-
medewerkers en werknemers Flexkompaan BV), voor zover men daarop wettelijk recht heeft; 

g. een verhoging van de omzet I toegevoegde waarde van derden als gevolg van de instroom van 
medewerkers I cliënten vanuit de Participatiewet (met behoud van uitkering en met 
loonkostensubsidie, alsmede beschut werkers) en een enigszins dalende gemeentelijke omzet als 
gevolg van de vermindering van het aantal SW-medewerkers; 

h. een zeer behoudend investeringsbeleid; 
i. voortgaande kostenbesparingen I bezuinigingen; 
j . in de begroting 2018 is ook een meerjarenraming t/m 2021 opgenomen; in deze meerjarenraming zijn 

de aantallen medewerkers I cliënten vanuit de Participatiewet gebaseerd op de aantallen die zijn 
opgenomen in de keten beg roting (- gecomprimeerd overzicht van de begrotingen van de ISD 
Brabantse Wal, het Werkplein Hart van West-Brabant en WVS-groep); het Dagelijks Bestuur wijst er 
op dat er sprake is van een zeer groot aantal onzekere factoren, hetgeen afbreuk doet aan de reële 
'waarde' van de meerjarenramingen. 

In de begroting 2018 is uitgegaan van één gemeentelijke bijdrage. In de begroting 2018 is een 
gemeentelijke bijdrage van C 2.557 per SW-er opgenomen. De stijging van de bijdrage per SW-er ten 
opzichte van 2017 wordt met name veroorzaakt door een lagere subsidie vanuit de overheid per SW-er. 

Zienswijze op begroting 
De zienswijze op de begroting van WVS-Groep is door een werkgroep vanuit de negen samenwerkende 
gemeenten binnen WVS-Groep opgesteld. 

4. Middelen 
Jaarrekening 2016 
De jaarrekening 2016 van WVS-Groep sluit met een negatief resultaat van C 252.000. Het Dagelijks 
Bestuur stelt voor dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve van WVS-Groep. Voor de 
gemeente heeft dit geen directe financiële gevolgen. 

Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 
In de begroting 2018 van WVS-Groep is een gemeentelijke bijdrage opgenomen van C 2.557 per SW-er. 
Voor 2017 is in de herziene begroting 2017 van WVS-Groep een bijdrage van 6 1.833 per SW-er 
opgenomen. Op basis van de begroting 2018 van WVS-Groep is de bijdrage van de gemeente 
Steenbergen aan WVS-Groep als volgt. 

2018 2019 2020 2021 
Bijdrage Gemeente Steenbergen 322.194 363.361 419.846 379.779 

De genoemde bedragen zijn opgenomen in de perspectiefnota. 

5. Risico's 
Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 
Net zoals de voorgaande jaren is er geen sprake van een structureel sluitende begroting. De begroting 
2018 sluit met een verlies van C 6.449.000, wat gedekt moet worden uit de gemeentelijke bijdragen (C 
2.557 per geplaatste SW-er). 
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Tijdens het opstellen van de begroting 2018 waren nog veel zaken onvolledig, onduidelijk of onbekend. 
De gevolgen van de herstructurering zijn nog onduidelijk. Het grote aantal onzekere factoren doet afbreuk 
aan de reële 'waarde' van de meerjarenramingen. 

In de zienswijze onder e. is opgenomen dat de WVS-Groep vooruitgelopen wordt op de meicirculaire met 
betrekking tot de LPO (loon- en prijsontwikkeling). In de zienswijze is opgenomen dat een eventueel 
nadelig verschil verrekend dient te worden met de algemene reserve. 

6. Communicatie/Aanpak 
Het raadsbesluit op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 wordt vóór 
besluitvorming van het Algemeen Bestuur op de begroting (vóór 10 juli 2017) verzonden aan de WVS-
Groep. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van jaarrekening 2016 van de WVS-groep 
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 onder indiening 

van de volgende zienswijze: 
a. De kaderbrief, ontwerpbegroting 2018 en de jaarrekening 2016 zijn tijdig ontvangen van de WVS-

groep. 
b. 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. 

c. 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. 

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

e. Nu wordt door de WVS uitgegaan van een LPO van de rijksbijdrage van 1,50Zo (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 rekeningresultaat 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. 

f. 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 en 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. 

g. 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: 

I statuten (de gemeenschappelijke regeling); 
II samenstelling van de bestuurlijke organen; 
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III jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 
IV 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, 

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

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris 

RA R. M.J 
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