
SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT 

Dit sjabloon wordt ingevuld door de betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs en gevoegd bij het door het college 

aan de raad voor te leggen raadsvoorstel. 

 

 Gemeenschappelijke regeling: WVS groep 

  

1 Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

Stukken zijn tijdig ontvangen: 

Kaderbrief is ontvangen op 17 januari 2018. 

Ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017 zijn ontvangen op 13 april 2018. 

3 Is voldaan aan de nieuwe BBV (m.i.v. begroting 2018) 

Ja 

4 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

De huidige werkwijze en opdracht hebben als basis gediend voor de voorliggende begroting. Conform afspraak heeft de 

WVS niet vooruit gelopen op besluitvorming over de herstructurering. Hierdoor is de begroting niet geheel reëel met de 

mogelijke situatie die in 2019 aan de orde kan zijn. De voorliggende begroting is voornamelijk going concern. Ondanks 

dat de WVS niet op besluitvorming rondom de herstructurering vooruit mag lopen ontbreekt er een eigen visie en ambitie 

van de WVS over de herstructurering en ketensamenwerking, waarin duidelijk wordt dat de WVS zelf het voortouw pakt 

in deze ontwikkeling.  

Het collegebesluit over de ombouw van de Product Markt Combinaties (PMC’s) is niet meegenomen in de begroting en 
doorvertaald in de exploitatie. Er is hierdoor onvoldoende zicht op de afbouw van de overhead als gevolg van de 

afbouw/ombouw van de diverse PMC’s. Ook de opgenomen meerjarenraming geeft hierdoor geen reëel beeld en kan in 

deze vorm dus gezien worden als een pro forma begroting. 

Feit is dat er sprake blijft van een aantal onzekere factoren waardoor de begroting altijd een bepaalde onzekerheid in 

zich heeft, zoals de omvang van de rijksbijdrage, de omvang van de Lage Inkomens Voorziening (LIV) en nog een 

aantal te nemen besluiten met betrekking tot de herstructurering. Wij verwachten dat in een komende 

begroting(swijziging) wel aandacht wordt besteed aan de doorvertaling van het collegebesluit over de ombouw van de 

PMC’s. 

 

Het Werkplein HvWB, de ISD en de WVS-groep werken vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van 

vaardigheden op het gebied van werk. Om aan de vraag van de werkgever te kunnen voldoen is een leerwerktraject bij 

WVS één van de in te zetten instrumenten voor het Werkplein en de ISD. Het niet halen van de afgesproken taakstelling 

voor 2017 door het Werkplein en de ISD van het aantal af te nemen leerwerktrajecten vinden wij een punt van zorg. 

Indien de taakstelling in 2018 evenals in 2017 achterblijft, kan dit een reden zijn om de taakstelling bij te stellen. Indien 

dit het geval is, verwachten wij van de WVS, dat zij hier pro-actief in handelen en in gezamenlijkheid met het Werkplein 

en de ISD met voorstellen komen tot bijsturing. Het gezamenlijke ketenresultaat moet hierbij voorop staan. 

5 Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

- Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling: 
o Loonkosten 3% 
o Overige bedrijfskosten 1,6% 
o Bedrijfsopbrengsten 2,5% 

- Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging en bezuinigingen van een 
bepaalde omvang? 

o Dit is niet opgenomen in de begroting want dit is onderdeel van de herstructureringsopgave. Er is echter 
wel een collegebesluit genomen over de ombouw/afbouw van de verschillende PMC’s van de WVS. Een 
doorrekening van deze ombouw/afbouw van deze PMC’s is niet in de voorliggende begroting 
opgenomen. Hierdoor is derhalve ook niet terug te vinden welke invloed de ombouw/afbouw van de 
PMC’s heeft op de bedrijfsvoering van de WVS. Daarnaast hanteert de WVS een terughoudend 
investeringsbeleid.   

- Algemene en bestemmingsreserve: 
o De WVS heeft een algemene (risico) reserve gevormd uit rekeningresultaten tot en met 2017 tot een 

bedrag van €.1.730 (inclusief resultaat 2017). 
- Risico’s en de beheersing ervan: 

o De risico’s zijn benoemd in de begroting. De beheersmaatregelen zijn niet beschreven in de begroting. 
Hierdoor is het voor de gemeente lastig grip krijgen en anticiperen op basis van de risicoanalyse. Het 



weerstandsvermogen zit bij de gemeenten, dus een specificatie van de actuele risico’s en hoe de WVS 
hiermee omgaat is van belang. Indien bepaalde risico’s zich voordoen en significante afwijkingen 
veroorzaken moet de WVS in overleg met de gemeenten de beheersmaatregelen inzetten. 

- Overige opmerkingen: 
Voor de WVS-begroting zijn er drie zaken die de begroting wezenlijk kunnen beïnvloeden. Dit zijn de meicirculaire  rond 

Participatiebudget met daarin de rijksbijdrage SW, de LIV en de uitkomsten van de bestuursopdracht herstructurering. 

Wanneer er ontwikkelingen zijn met grote financiële gevolgen is er aanleiding om een begrotingswijziging op te stellen, 

danwel een herziene begroting voor te leggen. 

6 Financieel overzicht 

 Begroting 

2017 

Resultaat 

2017 

Begroting 

2018 

Ontwerpbegroting 

2019 

Totaal GR 

(x1000) 

4.786 -271 6.427 8.569 

Bijdrage Steenbergen 

(x1000) 

118 
 
 

246 

 

322 

 

425 

 

7 Overige aandachtspunten 

N.v.t. 

 

8 De zienswijze 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze voorgesteld. 

1. In het geval dat de meicirculaire tot grote financiële afwijkingen leidt dan wordt de 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: 

a. Rijksbijdrage 
b. Lage Inkomens Vergoeding 
c. 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. 
d. (Meerjarige) gevolgen van het collegebesluit over de ombouw/afbouw van de diverse PMC’s, inclusief het 

effect hiervan op de bedrijfsvoering 
2. 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 en ketensamenwerking.  
3. Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin de risico’s en beheersmaatregelen duidelijk 

te beschrijven en kwantificeren, zodat gemeenten hierop kunnen anticiperen. 
4. 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. (*) 

5. 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. 

 

(*) punt 4 is een standaard zienswijze voor alle GR-en. WVS heeft in de reactie op deze zienswijze in 2017 laten weten dat 

met  de nieuwe website al deze zaken geregeld zijn. Deze zienswijze wordt derhalve niet opnieuw opgenomen in het 

raadsvoorstel.  

 

 


