
 

 

 

 

 

 *BM1801909* 

  BM1801909 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018 

 

Gelet op:  

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2018; 

 

gelet op artikel 34 van de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen; 

 

 

besluit: 

 

1.Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de WVS. 

2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 en de     

   gemeentelijke bijdrage voor 2019 vast te stellen op € 3.600 per SW medewerker. 
3.  In te stemmen met de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de WVS:   

a.  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: 

1. Rijksbijdrage. 
2. Lage Inkomens Vergoeding (LIV). 
3. 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. 

4. (Meerjarige) gevolgen van het collegebesluit over de ombouw/afbouw van de diverse 
PMC’s, inclusief het effect hiervan op de bedrijfsvoering. 

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 en 
ketensamenwerking.  

c. 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. 

d. 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, 28 juni 2018 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

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


