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Onderwerp
Herziene begroting 2023 WVS

Steenbergen; 22 november 2022

Aan de Raad,

Op 11 juli jl. is de begroting 2023 van WVS door het algemeen bestuur vastgesteld. Omdat in deze 
begroting nog is uitgegaan van een aantal onzekere factoren, is toegezegd om dit najaar een 
herziene begroting in procedure te brengen waarin in ieder geval de gewijzigde bedragen uit de 
mei- en september circulaire verwerkt zullen zijn.

Ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2023 zijn in de herziene begroting 2023 de 
navolgende (belangrijkste) wijzigingen opgenomen.

» In de herziene begroting 2023 is rekening gehouden met de hogere budgetten Wsw 2023, 
zoals die bekend zijn gemaakt in de mei- en september circulaire. In de herziene 
begroting is uitgegaan van de gemiddelde rijksbijdrage SW ad C 31.513,- per arbeidsjaar 
(SE) (was: C 30.112,-). Financieel effect van de hogere budgetten t.o.v. de vastgestelde 
begroting 2023: C 1.56.500,- positief. Tevens is aangegeven dat deze structureel is de 
komende járen. Dat heeft een gunstig financieel effect op de meerjarenraming.

« In de herziene begroting 2023 is rekening gehouden met een verdere daling van het 
aantal SW-medewerkers. Daarnaast is er een verhoging van de indexering van de omzet 
meegenomen. Dit leidt ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 tot een stijging 
van de toegevoegde waarde ad C 177.000,-. Daarnaast is onder de post 'Loonkosten SW' 
in de ontwerp herziene begroting rekening gehouden met een daling van de SW- 
loonkosten (min 27 fte). Tevens is in de herziene begroting rekening gehouden met de 
door het kabinet aangekondigde verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 
2023 met 10 0Zo. Per saldo stijgt de post 'Loonkosten SW' met C 166.000,- en de post 
'Loonkosten beschut en participanten' met C 326.000,- ten opzichte van de begroting 
2023.

» Door extra uitstroom van leidinggevend SW-personeel en extra inzet op de leerroutes is 
de formatie regulier personeel uitgebreid met 5 fte. Per saldo stijgt de post 'Loonkosten 
regulier personeel' met C 364.000,- ten opzichte van de begroting 2023.

» In de herziene begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de overige 
bedrijfskosten, met name de kosten voor verzekeringen en energie. De totale 
kostenstijging ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 bedraagt C 435.000,-.

» De kosten voor financiering zijn gestegen. De totale kostenstijging ten opzichte van de 
vastgestelde begroting 2023 bedraagt C 45.000,-.

De totale gemeentelijke bijdragen voor de herziene begroting 2023 komen op een bedrag van
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C 7.703.000 (ontwerpbegroting 2023: C 7.700.000). Het verlies in de herziene begroting 2023 zal 
gedekt moeten worden uit de gemeentelijke bijdragen (C 3.769,- per geplaatste Wsw- 
medewerker, beschut werker en overige participanten (was: C 3.770,-).

De bijdrage van de gemeente Steenbergen voor 2023 was in de ontwerpbegroting C 388.355. In 
de herziene begroting is de gemeentelijke bijdrage voor Steenbergen C 388.204. Ten opzichte van 
de ontwerpbegroting 2023 is het verschil voor Steenbergen in de bijdrage voor 2022 C 151 
positief.

Doorkijk meerjarig:
Eigen bijdrage Steenbergen 2023 2024 2025 2026
Volgens begroting 2023 (oud) C 388.355 C 389.918 C 366.474 C 355.383
herziene begroting 2023 (nieuw) C 388.204 C 334.763 C 343.485 C331.687
Verschil C 151 C 55.155 C 22.989 C 23.696

Hierboven in de tabel de gemeentelijke bijdrage volgens de originele begroting 2023-2026, de 
herziene begroting en het positieve verschil.

De WVS koopt veel in op basis van langlopende contracten en aanbestedingen met vastgestelde 
indexeringen. Hierdoor blijft het inflatierisico beperkt. Inmiddels zijn de meeste indexeringen 
bekend en zijn er geen extreme afwijkingen t.o.v. de initiële begroting. Maar een risico valt 
natuurlijk nooit volledig uit te sluiten. Voor verzekeringen en energie hebben is in de herziene 
begroting rekening gehouden met een forse verhoging.

De herziene begroting 2023 leidt niet tot een lager exploitatieresultaat ten opzichte van de' reeds 
vastgestelde begroting 2023. Tevens is er geen sprake van een wijziging van de te realiseren 
beleidseffecten en beleidsdoelstellingen. Dit betekent dat, conform het gestelde in artikel 30 van 
de gemeenschappelijke regeling WVS, de zogenaamde zienswijze procedure achterwege kan 
blijven. De begroting wordt daarom ter informatie aan u gestuurd.

De besluitvorming over de herziene begroting 2023 vindt 19 december 2022 in het Algemeen 
Bestuur van de WVS plaats.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders van Steepoergeŗ/

en Belt, MBA
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