
Beantwoording toezeggingen uit de beeldvormende 
raadsbijeenkomst van 3 oktober 2012 
 
 

Blok Bestuur 
 
B1 Raadsvoorstel Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 2012 
 
De burgemeester zal, vóór de commissie Bestuur, de raad de brief sturen waarin het standpunt van 
“de lokale driehoek” is verwoord om vast te houden aan de sluiting van 04.00 uur. 
 
 
De burgemeester zal schriftelijk laten weten wanneer de brief naar de heer Ulubay is verstuurd. 
 
Antwoord: 
De brief naar de heer Ulubay (zie bijgaand) is 21 september 2012 verstuurd.  

 
 
 
Blok Omgeving 
 
01 Raadsvoorstel Begroting 2013 WVS-groep 
 
Wethouder Jongmans zal schriftelijk antwoord geven op de vraag of het regulier personeel van de 
WVS onder dezelfde CAO valt van de rijksambtenaren. 
 
Antwoord: 
Het niet SW-personeel bestaat bij WVS uit ambtenaren (aangesteld voor 2005) en Flexkompaners 
(aangesteld vanaf 2005). Ambtenaren zijn rechtstreeks in dienst bij de GR en vallen onder de cao 
Gemeenten (CAR-UWO). Flexkompaners zijn formeel in dienst bij Flexkompaan BV en worden 
gedetacheerd bij WVS. Flexkompaan BV heeft een eigen rechtspositie / personeelsgids. De SW-ers 
vallen onder de cao SW. We hebben dus te maken met 3 verschillende rechtsposities / cao’s. 

 

 

Wethouder Jongmans stelt voor de raad een overzicht op wat er tot op heden is gebeurd met 
betrekking tot de inbesteding van werkvoorzieningschap. 

 

Antwoord: 
In tabel 1 is een overzicht opgesteld van de door de gemeenten aan WVS-groep verstrekte 
opdrachten (in geld) tot en met het 2e kwartaal (juni) van 2012. Ter vergelijking zijn hierbij de cijfers 
van 2011 opgenomen.  
 

Tabel 1 
Omzet totaal  

Roosendaal   Totaal 

Bedrijf 2012 2011 Verschil 2012 2011 Verschil 

Centrale diensten 
(Re-integratie) 

€ 246.808 € 0 € 246.808 € 247.931 € 662 € 247.269 

Groen 
(leefomgeving, 
gemeente) 

€ 452.962 € 679.620 -€ 226.658 € 2.757.172 € 2.748.683 € 8.489 

Schoonmaak  € 5.798 € 0 € 5.798 € 191.428 € 15.278 € 176.150 

Post € 42.502 € 10.161 € 35.341 € 110.406 € 64.299 € 46.107 

Individuele 
detacheringen  

€ 47.406 € 65.332 -€ 17.926 € 772.563 € 371.251 € 401.312 

Totaal € 795.476 € 755.113 € 43.363 € 4.079.500 € 3.200.173 € 879.327 

 



In het overzicht is te zien dat in 2012 met name op het gebied van re-integratie en post meer omzet is 
gegenereerd bij de WVS.  Door de agenda van Roosendaal is er op het product groen een 
bezuiniging doorgevoerd van in totaal  563.808 euro en voor de WVS-Groep 226.658 euro.  
 
De inbesteding bij de WVS-Groep is in 2012 toegenomen, dit wordt duidelijk in tabel 2: omzet per 
inwoner. 
ijf Roosendaal Totaal 

Tabel 2 2012 2011 Verschil 

Omzet per 
inwoner 

€ 10,28 €9,74 € 0,54 

 


