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Algemeen Bestuur 

5/45 A 

Zienswijzen begroting 2022 

 

Roosendaal, 12 juli 2021 

 

 

Van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, 

Rucphen, Steenbergen en Zundert is een (concept-) zienswijze ontvangen op de 

ontwerp begroting 2022 van WVS. De (concept-) zienswijzen zijn gebaseerd op het 

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

 

De gemeenteraad van Woensdrecht heeft besloten om geen zienswijze in te dienen.  

 

De gemeente Steenbergen heeft, naast de regionaal afgesproken zienswijzen, in de 

(concept-) zienswijze een extra zienswijze toegevoegd die u hieronder aantreft onder 

3. 

 

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

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

 

1. Van WVS wordt gevraagd in het najaar van 2021 een herziene begroting 2022 

en meerjarenraming op te stellen waarin de consequenties van de coronacrisis 

voor WVS zijn verwerkt en inzichtelijk wordt gemaakt welke maatregelen WVS 

treft om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. 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 (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. 

 

Reactie AB: WVS zal in het najaar een herziene begroting 2022 in procedure 

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

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

cijfers van het LIV betreffen een reële inschatting op basis van het huidige 

beleid. De definitieve hoogte van het LIV in 2022 wordt pas bekend in 
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december 2021. In de herziene begroting zal tevens, voor zover op dat moment 

bekend is, de besluitvorming worden meegenomen met betrekking tot de PMC 

Groen.    

 

2. In de begroting wordt beperkt ingegaan op de ketensamenwerking. Graag zien 

we in de begrotingswijziging 2022 een concrete beschrijving van de 

maatschappelijke doelen / resultaten die WVS in de samenwerking met het 

Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal beoogt, hoe deze 

doelen worden bereikt en welke middelen daarvoor worden ingezet. Daarnaast 

verwachten we dat WVS in de herziene begroting inzicht geeft in de 

mogelijkheden om synergievoordelen te realiseren door het samenvoegen van 

bedrijfsvoeringstaken binnen de ketensamenwerking. 

 

Reactie AB: De doelen en beoogde resultaten van de ketensamenwerking 

staan beschreven in het ketenjaarplan 2021-2022 dat in november 2020 op de 

bestuurstafel is geaccordeerd. Na het zomerreces 2021 zal het jaarplan 2022 

aan de bestuurstafel worden aangeboden. Dit plan zal in lijn zijn met het 

jaarplan 2021 en nadere concretisering geven aan de in het jaar 2022 te 

behalen resultaten. Voor zover mogelijk zal hiermee al rekening worden 

gehouden in de herziene begroting 2022. In de ketensamenwerking is continue 

aandacht voor een optimalisatie van de bedrijfsvoering. Op dit moment is het 

nog te vroeg om specifieke bedrijfsvoeringstaken samen te voegen. Op termijn 

zal een onderzoek worden ingesteld naar de te bereiken synergievoordelen.  

 

3. Wij vragen van WVS om de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen 

te actualiseren zodra de coronacrisis op zijn eind is. 

 

Reactie AB: In het DB is besloten om na de coronacrisis opnieuw een 

onderzoek te laten instellen naar het weerstandsvermogen van WVS.  

 

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. 

 

Reactie AB: Verwezen wordt naar onze vorenstaande reacties. 

 


