
gemeente Steenbergen
IIIIIIIHIIIIIIIIHIIIlllllllllllIllllllllllll

BM1801906

Raadsvergadering Agendanummer
28 juni 2018

Onderwerp
Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 WVS

Steenbergen; 15 mei 2018

Aan de raad,

1.Inleiding
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeentelijke Regeling Werkvoorzieningsschap West-Noord-Brabant 
(WVS) heeft de jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2019 met meerjarenraming 2020-2022 (de 
jaarrekening en de begroting 2019) aangeboden. Besluitvorming over deze stukken vindt plaats in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van WVS op 2 juli 2018. De jaarrekening wordt uw raad bij 
dit raadsvoorstel ter kennisname aangeboden.

Op grond van artikel 29 van de GR kan uw raad een zienswijze indienen op de begroting. Deze 
zienswijze moet vóór de behandeling van de begroting door het AB worden ingediend. Bij dit 
raadsvoorstel wordt aan uw raad de begroting voorgelegd met een door ons voorgestelde zienswijze. Het 
AB van WVS stelt op 2 juli 2018 de begroting vast. Uw zienswijze moet vóór die datum aan WVS 
kenbaar worden gemaakt.

2. Achtergrond
Jaarrekening
Uw raad wordt met de toezending van de jaarrekening 2017 op de hoogte gesteld van het resultaat van 
de WVS over het jaar 2017.

Begroting
Met de voorgestelde zienswijze wordt uw raad in de gelegenheid gesteld te reageren op de begroting van 
de WVS. De zienswijzeprocedure is een instrument voor uw raad om invloed uit te oefenen op de 
begroting van de WVS. Doel van het regionaal opstellen van een zienswijze is het vergroten van die 
invloed.

3. Overwegingen
Jaarrekening 2017
Aan uw raad wordt de jaarrekening 2017 van WVS ter kennisname voorgelegd. Over de jaarrekening kan 
het volgende worden aangegeven:

De jaarrekening 2017 is door de accountant gecontroleerd. Voor de jaarrekening is een ongeclausuleerde 
goedkeurende verklaring afgegeven.

Ter inzage ligt:



De oorzaken van het negatieve financiële resultaat over 2017 zijn niet geheel door WVS beïnvloedbaar 
De jaarrekening 2017 van WVS sluit met een nadelig resultaat van 0 271.000 (In 2016 was dit C 252.000 
negatief). Het DB stelt voor het negatieve resultaat ten laste te brengen van de algemene reserve van 
WVS. De algemene reserve van WVS bedraagt per ultimo 2017 6 2.001.000. Na aftrek van het verlies 
over 2017 resteert er daarom nog een algemene reserve van 0 1.730.000. Dit verlies is door de 
deelnemende gemeenten gedekt door middel van een vaste en een aanvullende gemeentelijke bijdrage.

Het totale resultaat van WVS komt tot stand uit drie hoofdactiviteiten:
Het subsidieresultaat (de rijkssubsidie Wsw min de personeelskosten Wsw) was in 2017 0 174.000 
minder negatief dan begroot. Het subsidieresultaat is negatief beïnvloed door de hogere kosten voor de 
transitievergoedingen in 2017. Hier staat weer een meevaller tegenover voor de tegemoetkoming in het 
kader van LIV ^ Lage Inkomens Voordeel). Deze tegemoetkoming is hoger dan begroot. In vergelijking 
met 2016 is het negatieve subsidieresultaat afgenomen met 6 338.000. Dit wordt veroorzaakt doordat 
WVS in 2017 een onderrealisatie heeft gerealiseerd in de totale SE-omvang (- 14,45 SE’s). Dat wil 
zeggen dat in 2017 bij WVS gemiddeld 14,45 SE’s minder in dienst waren dan waarvoor WVS 
rijksbijdrage ontving. De rijksbijdrage wordt gebaseerd op landelijke SE-standen en gerelateerd aan het 
SW-bestand in 2016.
Het operationeel resultaat is 6 328.000 lager dan begroot en is 6 482.000 lager dan in 2016. De 
orderportefeuilles waren in 2017 bij vrijwel alle werksoorten goed gevuld. De daling van het operationeel 
resultaat is met name te wijten aan (1) het feit dat 2 grote WOL (Werken Op Locatie) plaatsingen zijn 
geëindigd en hiervoor niet direct vervangende opdrachten voorhanden waren met dezelfde opbrengst, (2) 
de uitstroom van SW-personeel waarvoor óf geen vervanging heeft plaatsgevonden óf waarvoor 
(duurdere) uitzendkrachten zijn ingezet (om contractuele afspraken na te komen) en (3) het Werkplein 
Hart van West Brabant in 2017 niet het afgesproken aantal leerwerktrajecten bij WVS heeft afgenomen. 
Eind 2017 zijn door het Werkplein nog een 25-tal leerwerktrajecten aangemeld, maar deze trajecten 
konden pas na 1 januari 2018 worden gestart. Ook de instroom van de beschut werkers was lager dan 
begroot, maar deze instroom komt inmiddels beter op gang.
De incidentele baten en lasten bedroegen in 2017 6 118.000 negatief. WVS heeft in 2017 een extra 
naheffing van de belastingdienst ontvangen met betrekking tot de WGF-premie over 2016. Deze 
naheffing vloeit voort uit een tussentijdse aanpassing van het premiepercentage, waarmee geen rekening 
was gehouden. Dit betreft een bedrag van 0 137.000.

De oorzaken van het negatieve financiële resultaat over 2017 (6 271.000) zijn nauwelijks beïnvloedbaar 
voor WVS.

WVS geeft aan dat het verlies beperkt is gebleven door adequate bedrijfsvoering, goed gevulde 
orderportefeuilles en besparingen op de kosten van regulier personeel en overige bedrijfskosten

Begroting 2019
Aan uw raad wordt voorgesteld om in te stemmen met een zienswijze op de begroting 2019 WVS.
De begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 is gebaseerd op de volgende pijlers:

» een (verdere) daling van het aantal Wsw-dienstverbanden omdat als gevolg van de in 
werking treding van de Participatiewet geen nieuwe instroom meer plaatsvindt van Wsw- 
dienstverbanden per 1 januari 2015;

» de aan de deelnemende gemeenten toe te kennen Particpatiebudgetten I Wsw 2019 waarbij 
er vanuit wordt gegaan dat deze budgetten volledig aan WVS worden overgemaakt. In de 
begroting is uitgegaan van de gemiddelde rijksbijdrage SW ad 0 24.314 per arbeidsjaar (SE) 
en de door het Rijk geraamde uitstroom in de SW, net als met de door het Rijk te verstrekken 
loonprijscompensatie;
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. het door het Rijk toe te kennen Lage Inkomens Voordeel (LIV); dit is een financieel voordeel 
voor de loonkosten SW;

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

« een kleine stijging van het 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);

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

» een consolidatie van de omzet I toegevoegde waarde van derden; hierbij wordt rekening 
gehouden met een daling van het SW-personeel en een instroom van medewerkers I cliënten 
vanuit de Participatiewet (met behoud van uitkering en met loonkostensubsidie, alsmede 
beschut werkers) en een enigszins dalende gemeentelijke omzet;

» een zeer behoudend investeringsbeleid;
« voortgaande kostenbesparingen I bezuinigingen;
» in de begroting 2019 is ook een meerjarenraming t/m 2022 opgenomen; in deze 

meerjarenraming zijn de aantallen medewerkers I cliënten vanuit de Participatiewet 
gebaseerd op de aantallen die zijn opgenomen in de ketenbegroting ^ gecomprimeerd 
overzicht van de begrotingen van de ISD Brabantse Wal, het Werkplein Hart van West- 
Brabant en WVS); WVS geeft aan dat er sprake is van een zeer groot aantal onzekere 
factoren, hetgeen afbreuk doet aan de reële ‘waarde’ van de meerjarenramingen.

In de begroting 2019 is uitgegaan van één gemeentelijke bijdrage van 6 3.600 per SW-er. De stijging van 
de bijdrage per SW-er ten opzichte van 2017 (de bijdrage in 2018 is 6 2.557 per SW-er) wordt met name 
veroorzaakt door een lagere subsidie per SW-er vanuit het Rijk. Voor de gemeente Steenbergen komt de 
totale bijdrage aan WVS voor 2019 op 6 424.850.

Zienswijze op begroting
De begroting 2019 van WVS is door de 9 samenwerkende gemeenten binnen WVS beoordeeld. De 
werkgroep heeft hiervoor gebruikt gemaakt van een format dat door de griffiers is opgesteld (zie bijlage). 
In het format is de ambtelijk regionaal overeengekomen zienswijze opgenomen. De voorgestelde 
zienswijze luidt als volgt:

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.

In het regionale format (bijlage) is de inhoudelijke onderbouwing van de zienswijze vermeld.
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4. Middelen
Jaarrekening 2017
De jaarrekening 2017 van WVS-Groep sluit met een negatief resultaat van e 271.000. Het DB 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 2019
In de begroting 2019 van WVS-Groep is een gemeentelijke bijdrage opgenomen van 0 3.600 per SW-er. 
Op basis van de begroting 2019 van WVS-Groep is de bijdrage van de gemeente Steenbergen aan WVS- 
Groep als volgt:

2019 2020 2021 2022
Gemeentelijke bijdrage Steenbergen 424.850 494757 483601 467141

De genoemde bedragen worden opgenomen in de perspectiefnota.

5. Risico’s
Net zoals de voorgaande járen is er geen sprake van een structureel sluitende begroting. De begroting 
2019 sluit met een verlies van 6 8.569.000, wat gedekt moet worden uit de gemeentelijke bijdragen (6 
3.600 per geplaatste SW-er).

Tijdens het opstellen van de begroting 2019 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. De herstructurering van de WVS is ook nog in volle 
gang en veel zaken zijn nog niet duidelijk. Ook is de meicirculaire nog niet bekend ten tijde van het 
opstellen van de begroting. Deze elementen maken het lastig om een reële begroting op te stellen

6. Communicatie/Aanpak
Uw raadsbesluit wordt vóór besluitvorming van het AB op de begroting (vóór 2 juli 2018) verzonden aan 
de WVS.

7. Voorstel

Wij stellen u voor:
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 C 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.
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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.

Hoogachtend, s' "'v
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester

len Belt, MBAR.PVi
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