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Į R A A D / C I E 
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Geachte dames en heren, 

Op maandag 10 april j l . hebben wij , conform het voorstel van het dagelijks bestuur, de herziene 
begroting 2017 (en de meerjarenraming t/m 2020) vastgesteld. 

Sommige gemeenteraden hebben ten aanzien van de herziene begroting 2017 een zienswijze 
ingediend. Onze reactie op de ingediende zienswijzen treft u bijgaand ter informatie aan. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

Hoogachtend, 

het algemeen bestuur van WVS-groep, 
de secretaris, de voorzitter, 

ļ 

IS 
P.FJ.M. Havermans A.P.M.A. Schouw. 
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Onderwerp Zienswijzen herziene begroting 2017 
Cc. 

Roosendaal, 10 april 2017 

Van 7 aangesloten gemeenten is bericht ontvangen over de zienswijze met betrekking 
tot de ontwerp herziene begroting 2017. 

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben laten weten 
geen zienswijze te zullen indienen. 

Van de gemeenten Halderberge en Moerdijk zijn zienswijzen ontvangen. Van de 
gemeenten Roosendaal en Rucphen zijn voorlopige zienswijzen ontvangen 
(vaststelling geschiedt tijdens de raadsvergaderingen op resp. 6 en 12 april a.s.). De 
zienswijzen wijken op sommige punten tekstueel iets van elkaar af. Hieronder zijn de 
(voorlopige) zienswijzen weergegeven (cursief is de reactie van hetAB van WVS 
weergegeven): 

(Aanhef gemeenten Roosendaal en Rucphen: Constaterende dat de extra tekorten -
ontstaan door gewijzigd rijksbeleid - in totaliteit worden afgewenteld op de begrotingen 
van de deelnemende gemeenten, dragen de gemeenten Roosendaal en Rucphen de 
WVS-groep het volgende op): 

1. Concrete maatregelen te nemen om de tekorten in het meerjarenperspectief 
2017 - 2020 te beperken zodat extra bijdragen door de deelnemende 
gemeenten worden beperkt. 
Toevoeging gemeente Halderberge: 'en erop in te zetten dat de tekorten ten 
opzichte van 2018 niet oplopen'. 

Reactie AB: WVS voert al jarenlang een uiterst sober investeringsbeleid, 
alsmede een beleid dat gericht is op kostenreductie. In de afgelopen jaren is 
WVS er tevens in geslaagd het operationeel resultaat te verbeteren. De 
grootste (onzekere) veroorzakers van de stijgende tekorten zijn echter de 
voortgaande korting op de Wsw rijksbijdrage en de volstrekt onvoldoende 
compensatie (vanuit het Rijk) voor de stijgende Cao loonkosten SW. WVS kan 
deze onzekere factoren niet beïnvloeden. 



2. (Een deel van) de algemene reserve omvormen tot een bestemmingsreserve 
voor efficiencymaatregelen voortkomend uit het herstructureringsplan, zodat het 
exploitatietekort van de WVS kan worden verlaagd. 
De gemeente Halderberge stelt voor om de algemene reserve in te zetten ter 
dekking van het exploitatietekort 2017 of, wanneer hiervoor geen meerderheid 
is in het AB, (een deel van) de algemene reserve om te vormen tot een 
bestemmingsreserve. 

Reactie AB: Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden over de concrete 
gevolgen van het herstructureringsplan (HP) kunnen de (financiële) gevolgen 
hiervan in kaart worden gebracht. 

3. Gevraagd wordt om maximaal in te zetten op uitstroom van de doelgroep 
Participatiewet (inclusief oud SW), dit door passende leerwerktrajecten te 
ontwikkelen bij voorkeur op basis van behoeften van reguliere werkgevers. 
De gemeente Rucphen heeft de woorden 'bij voorkeur' geschrapt. De 
gemeente Roosendaal vraagt om maximaal in te zetten op arbeidsontwikkeling 
(i.p.v. uitstroom). 

Reactie AB: Het vastgestelde HP gaat niet uit van uitstroom (naar regulier werk) 
van de bestaande (oude) doelgroep SW, behoudens uitstroom naar begeleid 
werken. Bij uitstroom d.m.v. begeleid werken blijven de SW-ers meetellen in de 
SW-formatie en blijft het probleem van de stijgende SW-loonkosten en de 
krimpende rijksbijdrage. Bij de uitvoering van de leerwerktrajecten voor de 
doelgroep Participatiewet (PW) ligt de focus duidelijk op uitstroom naar regulier 
werk. WVS maakt hierbij vanzelfsprekend gebruik van haar uitgebreide 
contacten met en netwerk binnen het bedrijfsleven in de regio. De uitstroom 
naar regulier werk is de verantwoordelijkheid van het Werkgevers Service Punt 
(WSP). 

4. De eerdergenoemde leerwerktrajecten dienen bij voorkeur te worden 
ontwikkeld in nauwe samenwerking met private partners waardoor het afstoten 
en I of privatiseren van bedrijfsactiviteiten tot de mogelijkheden behoort. 
De gemeente Rucphen heeft de woorden 'bij voorkeur' geschrapt. 

Reactie AB: Zie hiervoor bij 3. Het eventueel afstoten en f of privatiseren van 
bedrijfsactiviteiten van WVS maakt onderdeel uit van de deelopdracht 'ombouw 
WVS' van het HP. 

ina 2 van 3 



5. Alles in het werk stellen om medewerkers met een SW-dienstverband te 
detacheren en van alle (reeds) gedetacheerde medewerkers de 
inleenvergoeding te gaan bepalen met een objectieve loonwaardemeting om zo 
marktconforme tarieven te hanteren. 

Reactie AB: Het beleid van WVS is er al jarenlang op gericht om zoveel 
mogelijk SW-ers te detacheren. Naast individuele detachering worden de 
laatste jaren veel SW-ers in groepen gedetacheerd (dit noemen we 'werken op 
locatie') bij grotere (vooral logistieke) bedrijven. Per ultimo 2016 was 56,3 0Á 
van de SW-populatie gedetacheerd. Detachering naar het bedrijfsleven 
geschiedt tegen marktconforme tarieven. Detachering bij non-profit instellingen 
zijn niet altijd marktconform. Dit is mede afhankelijk van de match die gemaakt 
kan worden. Daarbij prevaleert het doel om SW-ers te detacheren in passend 
werk, hetgeen soms ten koste gaat van de hoogte van het inleentarief. Wat 
hierbij tevens een rol speelt is dat veel non-profit instellingen om financiële 
redenen zelf geen marktconforme tarieven kunnen betalen. Het bieden van 
passend werk staat dan voorop, vóór de bedrijfseconomische doelstelling. 
Inmiddels wordt door WVS ook ervaring opgedaan met loonwaardemeting. 

6. Risico's uit de risicoparagraaf te kwantificeren naar waarschijnlijkheid en 
grootte van impact en hierbij passende beheersmaatregelen op te stellen. 

Reactie AB: Hieraan zal dit jaar nadere aandacht worden besteed. 
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