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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
weerstandvermogen van de WVS

Steenbergen; 22 november 2022

Aan de Raad,

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 van WVS op 11 juli jl. is het Algemeen Bestuur (AB) 
van de WVS medegedeeld dat de gemeenteraad van Steenbergen in een zienswijze kenbaar heeft 
gemaakt dat ze het niet nodig vindt om de algemene reserve van WVS te voeden met C 423.000,- 
en dat ze van mening zijn dat dit deel van het resultaat moet worden uitgekeerd aan de 
gemeenten.

De algemeen directeur van de WVS heeft aangegeven dat het eigen vermogen niet bestemd is 
voor het opvangen van zogenaamde beleidsrisico's. Risico's door aanpassing van beleid, op 
grond van besluitvorming door de Gemeenschappelijke Regeling en Z of het Rijk, met een 
structureel effect, moeten worden verwerkt in de (meerjaren-)begroting en dienen niet te worden 
gedekt uit het weerstandsvermogen. Echter, WVS loopt in de markt aanzienlijke commerciële 
risico's. Het gaat hierbij met name om enkele grote commerciële activiteiten die, als die plotseling 
zouden stoppen, tot omvangrijke verliezen kunnen leiden. Deze risico's worden ingeschat op een 
bedrag van C 5 miljoen. In dit verband speelt natuurlijk ook nog de uiterst onzekere mondiale 
situatie een rol, die (grote) commerciële risico's met zich meebrengt. Of voor dergelijke risico's 
een weerstandsvermogen bij WVS moet worden gevormd is een politieke beslissing.

Naast de 'bufferfunctie' vervult het eigen vermogen ook een 'financieringsfunctie' voor WVS. 
Wanneer de WVS de aan de deelnemende gemeenten toekomende gelden in 2022 en 2023 
uitbetaalt, zullen deze uitbetalingen nagenoeg volledig extern moeten worden gefinancierd door 
het aantrekken van langlopende geldleningen. Dit zou dan eind 2023 leiden tot een toename van 
het vreemd vermogen met bijna C 4 miljoen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van WVS heeft zich op het standpunt gesteld dat, bij positieve 
financiële resultaten, het eigen vermogen van WVS geleidelijk dient te worden verhoogd. Dit dient 
dan jaarlijks (bij de vaststelling van de jaarrekening) in het AB te worden afgestemd.
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Het AB heeft op 11 juli jl. bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 gehoor gegeven aan de 
oproep van het DB en de algemeen directeur om het eigen vermogen aan te vullen door een 
bedrag van C 423.000,- toe te voegen aan de algemene reserve van WVS. Per ultimo 2021 
bedraagt het eigen vermogen van WVS C 3.000.000,- (dit is exclusief bestemmingsreserves en de 
tijdelijke Covid 19 gelden).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebbervgéfinformeerd.

Hoogachtend, ļ
burgemeester en wethouders van Stpenbergėn, 
de secretaris, de burgemeester,


