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Zienswijzen begroting 2021 

 

Roosendaal, 6 juli 2020 

 

Van een aantal deelnemende gemeenten zijn (concept-) zienswijzen ontvangen op de 

ontwerp begroting 2021 van WVS. De (concept-) zienswijzen zijn voor het grootste 

gedeelte gebaseerd op het ‘sjabloon voor zienswijzen bij GR-begrotingen West-

Brabant’. 

 

De gemeenten Steenbergen en Woensdrecht dienen geen zienswijze in.  

 

De gemeente Rucphen heeft, naast de regionaal afgesproken zienswijzen, aan de  

zienswijze een tweetal extra zienswijzen toegevoegd die u hieronder aantreft onder 5 

en 6. 

 

De gemeente Bergen op Zoom heeft één zienswijze ingediend, die u hieronder aantreft 

onder 7. 

 

Hieronder zijn de (concept-) zienswijzen weergegeven voor zover die thans bekend zijn 

(in cursief is de reactie van het AB van WVS weergegeven): 

 

1. Van WVS wordt gevraagd eind 2020 / begin 2021 een herziene begroting 2021 

en meerjarenraming op te stellen waarin de consequenties van de coronacrisis 

voor WVS zijn verwerkt en inzichtelijk zijn gemaakt. Tevens dient in deze 

herziene begroting in elk geval de actuele situatie verwerkt te worden van de: 

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 2020 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. 

f.  De consequenties van de besluitvorming rond de PMC Groen te verwerken, 

voor zover deze besluitvorming dan al heeft plaatsgevonden. 
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Reactie DB: WVS zal in het najaar een herziene begroting 2021 in procedure 

brengen waarin de gewijzigde bedragen uit de mei- en september circulaire 

verwerkt zullen zijn, alsmede de (financiële) gevolgen van de coronacrisis en de 

actuele cijfers met betrekking tot het LIV en de compensatie van de transitie-

vergoedingen. In deze gewijzigde begroting zal tevens, voor zover op dat 

moment bekend is, de besluitvorming worden meegenomen met betrekking tot 

de bestuursopdracht Ketenontwikkeling (o.a. met betrekking tot de PMC 

Groen). 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.   

 

2. Het project Herstructurering WVS en Ketensamenwerking is eind 2018 

afgerond. Vanaf 2019 heeft de ingeslagen ketensamenwerking plaats gekregen 

in de reguliere structuren van de samenwerkende organisaties. Van WVS wordt 

verwacht dat in de keten wordt samengewerkt met het Werkplein en de ISD, 

waarbij onderling afstemming wordt gezocht bij het behalen van de over-

koepelende ketendoelstellingen. Voor deze doelstellingen verwachten we dat 

WVS samen met de genoemde ketenpartners in overleg met de deelnemende 

gemeenten komt tot een gezamenlijke ketenopdracht in de vorm van een keten-

jaarplan. Bij het opstellen van de herziene begroting vragen wij WVS uit te gaan 

van de inzet die van WVS wordt gevraagd in het nog op te stellen ketenjaarplan 

2021. Dit betekent dat het ketenjaarplan 2021 gereed moet zijn bij de totstand-

koming van de herziene begroting. 

 

Reactie DB: Afgesproken is dat het ontwerp ketenjaarplan 2021 in september 

2020 besproken zal worden op de bestuurstafel met de portefeuillehouders 

sociaal domein. Met de uitkomsten hiervan zal rekening worden gehouden bij 

het opstellen van de herziene begroting 2021.  

 

3. Wij vragen van WVS om in de herziene begroting 2021 ook de beheersmaat-

regelen van de risico’s duidelijk te beschrijven, zodat gemeenten hierop kunnen 

anticiperen. 

 

Reactie DB: In de herziene begroting 2021 zullen, evenals in de begroting 

2021, de beheersmaatregelen van de risico’s zo helder mogelijk worden 

toegelicht. 

 

4. In verband met de grote druk op de budgetten in het sociaal domein vragen we 

WVS om kritisch te blijven op de kosten. We vragen om inzichtelijk te maken op 

welke (bedrijfsvoerings-)onderdelen binnen WVS de geraamde lasten 

(toename) in het meerjarenperspectief kan worden beperkt. Daarbij vragen we 
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om kritisch te blijven op de (bedrijfsvoerings-)lasten. (In de (concept-)  

zienswijzen van Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge en Rucphen staat: Daarbij 

vragen we om de consequenties van het doorvoeren van bezuinigingen 

inzichtelijk te maken). 

 

Reactie DB: Zoals u bekend is, zijn de exploitatiekosten van WVS in slechts 

(zeer) beperkte mate echt beïnvloedbaar. Het overgrote deel van de exploitatie-

kosten bestaat uit (SW-)loonkosten. Door WVS wordt al jarenlang een zeer 

terughoudend investeringsbeleid gevoerd. Nieuwe investeringen of 

vervangingen worden slechts gedaan als dit echt niet anders kan en / of dit 

vanuit financieel oogpunt gunstig is. De bedrijfskosten van WVS behoren, 

vergeleken met SW-bedrijven van gelijke grootte, tot de laagste in Nederland. 

WVS behoort tot de top 5 van SW-bedrijven met de meest efficiënte bedrijfs-

voering en wij zullen er alles aan doen deze positie te behouden. Daar waar 

kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden, zullen wij die zeker door-

voeren en toelichten in de (herziene) begroting en meerjarenramingen.  

 

Een intensievere samenwerking met het Werkplein Hart van West Brabant en 

de ISD Brabantse Wal, leidt tot meer mensen in ontwikkeling brengen die extra 

ondersteuning nodig hebben zodat ze zo zelfstandig mogelijk aan het werk 

kunnen. De positieve effecten daarvan leiden tot een hogere besparing op de 

uitkeringen en daarmee ook tot de gewenste besparingen op de gemeente-

begroting. 

 

5. Er wordt van het bestuur van WVS-groep een voortvarende aanpak verwacht 

om te komen tot een andere berekeningsgrondslag voor de gemeentelijke 

bijdragen aan WVS ‘nieuwe stijl’, met als streven dat dit zo spoedig mogelijk 

ingaat. 

 

Reactie DB: Op 6 juli a.s. zal het algemeen bestuur worden voorgesteld in de  

gemeenschappelijke regeling WVS-groep de verdeelsystematiek van de 

gemeentelijke bijdrage van WVS ‘nieuwe stijl’ aan te passen. Als de 

besluitvorming binnen de deelnemende gemeenten voortvarend verloopt kan 

deze wijziging in gaan per 1 januari 2021. 

 

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. 
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Reactie DB: Zoals onder 5 staat toegelicht zal worden voorgesteld de 

verdeelsystematiek van de gemeentelijke bijdrage te actualiseren. Hierbij zal 

geen rekening worden gehouden met de mate waarin gemeenten diensten 

afnemen van WVS. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat, nu het aantal 

werknemers van WVS vanaf 2015 wordt afgebouwd, de marges om te ‘sturen’ 

in de opdrachtverlening aan WVS aanzienlijk zijn beperkt. Het beleid is nu 

vooral gericht op het zoveel mogeljik behouden van de bestaande dienst- 

verlening.   

 

7. WVS dient taakstellend de gemeentelijke bijdrage met 1 % te verlagen t.o.v. de 

begroting 2020. 

 

Reactie: Verwezen wordt naar de reactie bij punt 4. 

 

8. 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. 

 

Reactie DB: Verwezen wordt naar onze vorenstaande reacties. 

 


