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Zienswijzen begroting 2020 

 

Roosendaal, 24 juni 2019 

 

Tot op heden zijn van een aantal gemeenten (concept-) zienswijzen ontvangen op de 

ontwerp begroting 2020 van WVS. Deze (concept-) zienswijzen zijn gebaseerd op het 

‘sjabloon voor zienswijzen bij GR-begrotingen West-Brabant’. 

 

De besluitvorming over de definitieve zienswijzen in de deelnemende gemeenten vindt 

plaats in de gemeenteraadsvergaderingen medio juni.   

 

De gemeenten Steenbergen en Woensdrecht zullen (waarschijnlijk) geen zienswijze  

indienen. 

 

De gemeente Rucphen heeft, naast de regionaal afgesproken zienswijze, een tweetal 

extra zienswijzen toegevoegd die u hieronder aantreft onder 5 en 6. 

 

Hieronder is de concept zienswijze weergegeven voor zover die thans bekend is (in 

cursief is de reactie van het DB van WVS weergegeven): 

 

1. In het geval van grote financiële afwijkingen, 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: 

a. De rijksbijdrage. 

b. Het lage inkomens voordeel (LIV). 

c. De ontwikkelingen op het gebied van de compensatie van transitie-

vergoedingen. 

d. De eventuele bijstelling van het aantal af te nemen leerwerktrajecten, indien 

het aantal aanmeldingen in 2019 hier aanleiding toe geeft. Dit wordt afgestemd 

met het Werkplein en de ISD. 

e. De (meerjarige) gevolgen van het besluit over de ombouw / afbouw van de 

diverse PMC’s, inclusief het effect hiervan op de bedrijfsvoering. 

 

Reactie DB: WVS zal in het najaar een gewijzigde begroting 2020 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 
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is, de besluitvorming worden meegenomen met betrekking tot de 

bestuursopdracht Ketenontwikkeling. 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 nog 

besluitvorming dienen plaats te vinden. Voor zover hierover bij het opstellen 

van de herziene begroting 2020 duidelijkheid is, zal dit in de herziene begroting 

(en meerjarenraming) worden meegenomen.  

 

2. Indien WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin ook 

aandacht te besteden aan de eigen visie en ambitie van WVS rondom de  

ketensamenwerking. 

 

Reactie DB: In de begroting 2020 is, voor zover dit mogelijk en toegestaan is, 

aandacht besteed aan de eigen visie en ambitie van WVS rondom 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 / 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. 

 

3. Indien WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin de  

beheersmaatregelen van de risico’s duidelijk te beschrijven, zodat gemeenten 

hierop kunnen anticiperen. 

 

Reactie DB: In de begroting 2020 zijn door ons de risico’s toegelicht. We zullen 

in de herziene begroting 2020 de beheersmaatregelen nog nader uitwerken c.q. 

toelichten. 

 

4. Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met 

inachtneming van de zienswijze en dat de raad hierover worden geïnformeerd, 

met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van de zienswijze is 

tegemoet gekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. 
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Reactie DB: Verwezen wordt naar onze vorenstaande reacties. 

 

Extra zienswijzen van de gemeente Rucphen: 

5. Er wordt van het bestuur van WVS verwacht dat tot een andere berekenings-

grondslag wordt gekomen voor de gemeentelijke bijdragen aan WVS ‘nieuwe 

stijl’, met als streven dat dit zo spoedig mogelijk ingaat. 

 

Reactie DB: In het werkplan ketenontwikkeling, dat besproken wordt op de 

bestuurstafel, is een procesvoorstel opgenomen om te komen tot een andere 

verdeelsystematiek voor de taken WVS ‘nieuwe stijl’ en de daaraan gekoppelde 

herziening van de gemeenschappelijke regeling.  

 

6. 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 DB: Dit aspect zou meegenomen kunnen worden bij de uitwerking van 

het procesvoorstel zoals genoemd onder 5 (zie hiervoor).  

 

Voorgesteld wordt om de reacties op de zienswijzen over te nemen en de (9) 

gemeenteraden hierover te informeren. 

 

 

Het dagelijks bestuur van WVS-groep, 

 

De secretaris,                        De voorzitter, 

 
P.F.J.M. Havermans  L.G.M. van der Beek.   


