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Aan De raden van de 9 deelnemende gemeenten
T.a.v.

van Algemeen Bestuur 
Kenmerk 7/45 A

Onderwerp Zienswijzen begroting 2019
Cc.

Roosendaal, 2 juli 2018

Van alle (9) deelnemende gemeenten is bericht ontvangen over de (voorlopige) 
zienswijze met betrekking tot de ontwerp begroting 2019. De gemeenteraad van 
Woensdrecht heeft besloten geen zienswijze in te dienen. De ontvangen (voorlopige) 
zienswijzen zijn grotendeels identiek.

Hieronder zijn de (voorlopige) zienswijzen weergegeven (cursief is de reactie van het 
AB van WVS weergegeven):

1. In het geval dat de mei circulaire tot grote financiële afwijkingen leidt, dan wordt 
WVS gevraagd een herziene begroting aan de gemeenten voor te leggen. In 
deze herziene begroting wordt in ieder geval de actuele situatie verwerkt van:
- De rijksbijdrage.
- Het lage inkomens voordeel (LIV).
- De eventuele bijstelling van het aantal af te nemen leerwerktrajecten, indien 
het aantal aanmeldingen in 2018 hier aanleiding toe geeft. Dit wordt afgestemd 
met het Werkplein en de ISD.
- De (meerjarige) gevolgen van het collegebesluit over de ombouw I afbouw 
van de diverse PMC’s, inclusief het effect hiervan op de bedrijfsvoering. 
Toevoeging van de gemeenteraad van Zundert: Hierbij wordt extra aandacht 
gevraagd voor het behoud van de PMC-groen en de couleur locale bij de 
inbesteding daarvan.

Reactie AB: WVS zal in het najaar een gewijzigde begroting 2019 in procedure 
brengen waarin de gewijzigde bedragen uit de mei circulaire verwerkt zullen 
zijn. In deze gewijzigde begroting zal tevens, voor zover op dat moment bekend 
is, de besluitvorming worden meegenomen met betrekking tot de 
bestuursopdracht Herstructurering Å Ketensamenwerking. Over het aantal 
leerwerktrajecten zijn afspraken gemaakt tussen het Werkplein en de ISD 
enerzijds en WVS anderzijds. Mocht hiertoe aanleiding zijn, dan zullen partijen 
deze afspraken herijken. Voor wat betreft de ombouw/afbouw van de diverse 
PMC’s is besloten dit nog nader uit te werken, waarbij tevens gekeken wordt 
naar de mogelijkheden tot het aangaan van private samenwerkingen. Hierover



zal vervolgens besluitvorming dienen plaats te vinden. Voor zover hierover bij 
het opstellen van de herziene begroting 2019 duidelijkheid is, zal dit in de 
herziene begroting (en meerjarenraming) worden meegenomen.

2. Indien VWS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin ook 
aandacht te besteden aan de eigen visie en ambitie van VWS rondom de 
herstructurering en ketensamenwerking.
Toevoeging van de gemeenteraad van Zundert: De raad vraagt VWS in de 
herstructureringsplannen expliciet de ambitie en eigen visie ten aanzien van de 
ketensamenwerking met het Werkplein te beschrijven.

Reactie AB: In de begroting 2019 is, voor zover dit mogelijk en toegestaan is, 
aandacht besteed aan de eigen visie en ambitie van tWS rondom de 
herstructurering en de ketensamenwerking. Bestuurlijk is besloten dat WVS in 
zijn eigen begroting en overige beleidsstukken uitsluitend een eigen standpunt 
presenteert over diè onderwerpen, waarover door de deelnemende gemeenten 
expliciet besluitvorming heeft plaatsgevonden. Over een aantal onderwerpen 
(met name over de ombouw Z afbouw van de PMC’s en de instrumenten die de 
gemeenten willen inzetten voor de doelgroep met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt) dienen de deelnemende gemeenten nog een beslissing te 
nemen. WVS kan en mag hierover derhalve (nog) geen eigen uitspraken doen. 
In het vastgestelde Herstructureringsplan is al uitgebreid aandacht geschonken 
aan de ketensamenwerking tussen de ISD en het Werkplein enerzijds en l/WS 
anderzijds.

3. Indien VWS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin de risico’s 
en beheersmaatregelen duidelijk te beschrijven en te kwantificeren, zodat 
gemeenten hierop kunnen anticiperen.

Reactie AB: In de begroting 2019 zijn door ons al de nodige risico’s toegelicht. 
We zullen dit in de herziene begroting 2019 nog nader uitwerken en de risico’s 
zoveel mogelijk kwantificeren.

De gemeenteraad van Rucphen heeft 2 extra zienswijzen toegevoegd, te 
weten:

4. Er wordt van het bestuur van VWS-groep een voortvárende aanpak verwacht 
om tot een andere berekeningsgrondslag te komen voor de gemeentelijke 
bijdragen aan VWS ‘nieuwe stijl’, zodat dit vóór 2019 gereed is.
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Reactie AB: In het vastgestelde Herstructureringsplan WVS 8, Keten
samenwerking Participatiewet is bepaald dat er een procesvoorstel dient te 
komen tot herziening van de gemeenschappelijke regeling WVS. Dit is één van 
de opdrachten en beslispunten waarover in het kader van de bestuursopdracht 
nog een beslissing genomen dient te worden.

5. Bij het voorbereiden van de nieuwe gemeenschappelijke regeling wordt 
daarnaast meegenomen dat voor gemeenten, die relatief veel diensten 
afnemen van WVS, een verlaging van hun bijdrage in het dekken van het 
structureel negatief financiële resultaat van WVS geldt.

Reactie AB: Verwezen wordt naar de reactie bij punt 4.

De gemeenteraad van Moerdijk heeft nog de volgende zienswijze toegevoegd:

6. 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 de 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;

III. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
IV. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor 
zover openbaar).

Reactie AB: De genoemde stukken staan al sedert begin van het jaar op de 
(nieuwe) website van WVS.

Tot slot wordt er van uitgegaan dat het bestuur de begroting vaststelt met 
inachtneming van de zienswijzen en dat de raden hierover worden 
geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van de 
zienswijzen is tegemoet gekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.

Reactie AB: Verwezen wordt naar onze vorenstaande reacties.
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