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Verstuurd vanaf mijn iPad 

 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "Joke Rosiers-Goorden" <Griffier@rucphen.nl> 

Aan: "'Ari Koenen'" <a.koenen@halderberge.nl>, "'Tiekstra, Ricus'" <ricus.tiekstra@moerdijk.nl>, 

"Straaten - Noyons van, Elsbeth" <e.van.straaten@roosendaal.nl>, "'Rochat, Jaap'" 

<j.rochat@zundert.nl>, "'Wim Voeten'" <Wim.Voeten@Etten-Leur.nl>, "Meer, L. van der" 

<L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl>, "'Adriaanse, Kees'" <K.Adriaanse@woensdrecht.nl>, 

"Terstappen, K" <K.Terstappen@bergenopzoom.nl> 

Onderwerp: geamendeerde zienswijzen op begrotingen 2018 GR-en 

Beste collegae, 
  
Gisterenavond heeft de raad van Rucphen de zienswijzen op de begrotingen 2018 van de 

gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. De concepten stonden al in het regionale 

informatiesysteem RIS West-Brabant.  
  
Drie zienswijzen zijn geamendeerd vastgesteld. Bijgaand treffen jullie scans aan van deze –nog 

niet getekende-  gewijzigde raadsbesluiten.  

- Bij de zienswijzen op de begrotingen GGD en WVS is het amendement achter het 

gewijzigde raadsbesluit gevoegd.  

- Punt 9 van de zienswijze bij het Werkplein is mondeling geamendeerd.  
  
Mijn raad heeft verzocht om deze gewijzigde besluiten zo spoedig mogelijk onder de aandacht te 

(laten) brengen bij de raden van de deelnemende gemeenten. Ik heb ze zojuist ook gemaild naar 

de gemeente Breda om op te nemen in het RIS. Vooruitlopend op de plaatsing in dat systeem wil 

ik jullie vragen jullie raden op de hoogte te brengen van deze zienswijzen van Rucphen. 
  
Alvast bedankt. 
  
  
Met vriendelijke groet,  
 

Joke Rosiers-Goorden | Griffier  

Gemeente Rucphen | Postbus 9 | 4715 ZG Rucphen 

T 0165-349520 | M 06-46114501 | E Griffier@rucphen.nl | I www.rucphen.nl/raadsinformatie 

  
De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft  
een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste  
bestand  en de juiste locatie.

 
  
  
  
  



 

 
RAADSBESLUIT 
 

Beleidsbegroting 2018 GGD West-Brabant 

 

31 mei 2017 

 

 
De raad van de gemeente Rucphen, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017, 

 

overwegende dat er zowel inhoudelijke als financiële redenen zijn om een zienswijze op de 

ontwerp-beleidsbegroting uit te brengen, 

 

gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke 

Regeling GGD West-Brabant, 

 

gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 16 mei 2017, 

 

besluit: 

 

de volgende zienswijze op de beleidsbegroting 2018 van de GR GGD uit te brengen:  

 

1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen afgesproken 

termijnen in acht neemt. De termijn voor het indienen van zienswijzen loopt t/m 30 juni in 

plaats van 23 juni. 

 

2. De raad gaat er vanuit dat de GGD vanaf 2019 een vastgestelde kadernota indient bij de 

raad. Pas bij de behandeling van de begroting, volgt de zienswijze van de raad. 

 

3. De raad gaat er vanuit dat de begroting 2019 is opgesteld conform de voorgeschreven 

onderdelen van het vernieuwde BBV. 

 

4. De raad gaat er vanuit dat de GGD met ingang van de begroting 2019 een begroting op 

basis van ongewijzigd beleid indient en dat de GGD bij eventuele begrotingsaanpassingen 

dit volgens de vastgestelde procedure van zienswijze en/of begrotingswijziging doet, indien 

sprake is van financieel gevolg voor de deelnemersbijdrage. 

 

5. De raad gaat niet akkoord met de door u gevraagde extra bijdrage voor infectieziekte-

bestrijding; de middelen voor intensivering of wijziging van taken moeten gezocht worden 

binnen de eigen budgettaire mogelijkheden.  

 

6. De raad gaat er van uit dat: 

a. de GGD-inzet voor kwetsbare burgers past binnen en aansluit bij het gemeentelijke 

beleid uit de Regionale en Stedelijke Kompassen; 

b. de GGD-inzet voor nieuwkomers en statushouders vanaf 2018 onderdeel uitmaakt 

van het GGD-basispakket; 

c. de GGD met een vraaggerichte, flexibele inzet en rolbewust meewerkt aan de 

transformatie binnen het Sociaal Domein; 

d. de jeugdgezondheidszorg zich ten doel stelt om 100% van de 0 t/m 18-jarigen in 

beeld te hebben; 

e. er een efficiencyresultaat op het basispakket jeugdgezondheidszorg komt; 

f. aanpassing van de GGD-begroting 2018 op besluitvorming over het basispakket 

JGZ via een begrotingswijziging aan de gemeenten wordt voorgelegd;  
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g. het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgevoerd binnen de rijksmiddelen die de 

gemeenten hiervoor ontvangen. 

 

7. De raad vraagt in deze zienswijze om inzichtelijk te maken op welke wijze de GGD 

participeert (bestuurlijk en/of financieel) in de in deze begroting genoemde 

samenwerkingsverbanden. Onduidelijk is wat het bestuurlijk en/of financiële belang van de 

GGD in deze samenwerkingsverbanden is en welke risico’s hieraan verbonden zijn. Zeker 

gezien het feit dat  een aantal samenwerkingsverbanden integraal onderdeel zijn van de 

GGD-begroting. 

 

8. De raad gaat onder voorbehoud van de nog op te stellen huisvestingsvisie akkoord met de 

hoogte en onttrekking aan de bestemmingsreserve huisvesting. De nieuwe visie dient onder 

andere duidelijk te maken om welke panden het gaat, wanneer en op welke wijze het 

onderhoud aan de panden is geborgd en wat de financiële consequenties van de nieuwe 

visie zijn. Indien dit onvoldoende wordt onderbouwd zal alsnog een discussie over deze 

resultaatbestemming moeten worden gevoerd met GGD waarbij mogelijk (een gedeelte 

van) het resultaat terug dient te vloeien naar de deelnemers. Tevens moet de 

doelomschrijving van de huidige bestemmingsreserve huisvesting worden opgesteld. De 

raad gaat er tevens vanuit dat de nieuwe huisvestingsvisie wordt vastgesteld door het AB.  

 

9. Bij de actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen van de GGD dient een discussie 

met de deelnemende gemeenten plaats te vinden over de noodzaak, omvang en 

berekeningsmethodiek (o.a. bandbreedte) van de algemene risicoreserve en de 

bestemmingsreserve, waarbij spelregel 5 van de Nota Verbonden partijen als uitgangspunt 

dient. 

 

10. De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het 

besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor 

burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen 

toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom – voor zover u dat niet al 

doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website: 

a. statuten (de gemeenschappelijke regeling); 

b. samenstelling van de bestuurlijke organen; 

c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 

d. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover 

openbaar). 

Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u 

betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor 

transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen. 

 

11. GGD West-Brabant moet de gemeentebesturen beter in positie brengen om vertaling te 

geven aan de (wettelijke) taken van deze organisatie. 

 

12. Deze taken moeten inzichtelijker gemaakt worden in basis- en maatwerk activiteiten, 

waarbij de kosten per gemeente ook inzichtelijker gemaakt kunnen worden en een 

deelnemende gemeente hierop kan sturen. 

 

13. Maatwerkvoorzieningen binnen deze verdeling zijn alleen mogelijk na instemming van de 

afnemende gemeente(n). 

 

Hij gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze 

en dat hij hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen 

van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.  
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen 

in zijn openbare vergadering van 31 mei 2017,  

 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

J.C.W.M. Rosiers-Goorden MSc. mr. M. van der Meer Mohr. 

 

 



AMENDEMENT 

   

Zienswijze begroting 2018 GGD 

31 mei 2017 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 31 mei 2017, 
ter behandeling van agendapunt 20 Ontwerp-Beleidsbegroting 2018 GGD West-Brabant ; 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

in overweging nemende: 
• dat de GGD een substantiële verhoging van de gemeentelijke bijdrage vraagt in de 

begroting 2018; 
• dat deze verhoging samenhangt met de ambities van de GGD, waaronder het intensiveren 

van de inzet op bestrijding infectieziekten; 
• dat eerder middels zienswijzen bij de GGD aandacht is gevraagd voor onze keuze voor een 

minimumvariant bij de uitvoering van wettelijke taken die niet direct gerelateerd zijn aan 
ondersteuning van onze inwoners, voor betere sturingsmogelijkheden van gemeenten en 
een scheiding tussen basis- en maatwerktaken en voor de toepassing van het beginsel "oud 
voor nieuw"; 

is van mening: 
• dat de beleidsbegroting onvoldoende invulling geeft aan onze opvattingen; 
• dat de ambitie van de GGD vooral ligt op vernieuwingsplannen voor de regio; 
• dat steeds afgewogen moet worden of die plannen noodzakelijk zijn voor onze inwoners, en 

zo ja of de GGD de aangewezen partij is als ook andere partijen daaraan uitvoering kunnen 
geven, 

• dat bij een positief antwoord op die vraag afgewogen moet worden hoe daarvoor ruimte 
gemaakt kan worden binnen de beschikbare middelen; 

• dat de kosten van nieuwe activiteiten dus niet per definitie weggelegd kunnen worden bij 
de deelnemende gemeenten; 

• dat onze focus op onze inwoners betekent dat de inzet die niet (direct) gerelateerd is aan 
ondersteuning van inwoners, zich moet beperken tot wat wettelijk verplicht is en daarbij te 
kiezen voor de minimumvariant; 

• dat een scheiding gehanteerd moet worden tussen reguliere (regionale) taken en maatwerk 
per gemeente; 

Amendement ingediend door: ~tr: ,t3 re-Chkla el C C" e' )f  ) 
voor: 	LAvtOtvuie,v1,--‘ 
tegen: -- 

1 besluit: AKKOORD / Ali-EiT411:109-49,R13 



R1 	I tv1,.~ 
I\ 	0". 

oc\ 

re3' 	— 066 VVI.tuival(1  

Naam raadshd (fractie): 	 handtekening: 

ii2k77,g 
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stelt voor de zienswijze als volgt te wijzigen: 

• punt 5 te vervangen door: 
5. De raad gaat niet akkoord met de door u gevraagde extra bijdrage voor 

infectieziektebestrijding; de middelen voor intensivering of wijziging van taken 
moeten gezocht worden binnen de eigen budgettaire mogelijkheden; 

• toe te voegen de volgende punten: 
11. GGD West-Brabant moet de gemeentebesturen beter in positie brengen om 

vertaling te geven aan de (wettelijke) taken van deze organisatie; 
12. Deze taken moeten inzichtelijker gemaakt worden in basis- en maatwerk 

activiteiten, waarbij de kosten per gemeente ook inzichtelijker gemaakt kunnen 
worden en een deelnemende gemeente hierop kan sturen; 

13. Maatwerkvoorzieningen binnen deze verdeling zijn alleen mogelijk na instemming 
van de afnemende gemeente(n). 



 

 
RAADSBESLUIT 
 

Conceptbegroting 2018 Werkplein Hart van West-Brabant 

 

31 mei 2017 

 

 
De raad van de gemeente Rucphen, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017,  

 

overwegende dat er zowel inhoudelijk als financieel redenen zijn om een zienswijze op de 

conceptbegroting 2018 uit te brengen, 

 

gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke 

regeling Werkplein Hart van West-Brabant, 

 

gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 16 mei 2017, 

 

besluit: 

 

een zienswijze te geven aan het Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein) waarin het 

volgende verzocht wordt: 

1. Wij gaan ervan uit dat in het vervolg begrotingen en/of bestuursrapportages tot stand 

komen in afstemming met WVS-Groep. Aantallen leerwerktrajecten, participanten en 

beschut werk zijn realistisch, afgestemd en afgesproken met WVS. Ook de gebruikte 

terminologie is op elkaar afgestemd. 

2. Wij gaan ervan uit dat in het vervolg de begrotingen en jaarrekeningen tijdig vóór 15 april 

ingediend worden, binnen de termijnen zoals in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen én 

de nota Verbonden Partijen is opgenomen. 

3. We verwachten van het Werkplein dat alles in het werk wordt gesteld om de ambitie tot het 

beheersen van de uitkeringslasten binnen het totaal van het rijksbudget BUIG te realiseren.  

4. Mocht onverhoopt toch een overschrijding van de uitkeringslasten optreden en er een 

beroep gedaan kan worden op de vangnetregeling, dan verwachten we dat het Werkplein 

voldaan heeft aan de gestelde eisen van deze regeling.  

5. Er dienen concrete prestatieafspraken voor doelgroep B in het kader van arbeidsinpassing 

opgenomen te worden in de begroting. 

6. We verwachten van het werkplein dat zij proactief handelen naar de kansen die de (huidige 

en toekomstige) arbeidsmarkt biedt. Daarbij verwachten we dat het Werkplein nieuw 

gevestigde bedrijven actief benadert (al dan niet in samenwerking met gemeenten) en 

inspeelt op de werkgelegenheidskansen die de topsectoren in West-Brabant (gaan) bieden. 

7. We verwachten van het Werkplein dat in toekomstige begrotingen de loonkosten conform 

de richtlijnen worden opgenomen in de meerjarenraming (geldende CAO, geen indexering, 

stijging voor periodieken en werkgeverslasten degelijk onderbouwd, dus niet een vast 

percentage op basis van aannames).  

8. De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het 

besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor 

burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen 

toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom – voor zover u dat niet al 

doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website: 

a. statuten (de gemeenschappelijke regeling); 

b. samenstelling van de bestuurlijke organen; 

c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 
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d. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover 

openbaar). 

Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u 

betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor 

transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen. 

9. De raad van de gemeente Rucphen draagt op dat het bestuur de begroting vaststelt met 

inachtneming van deze zienswijze, stelt dat de gemeente Rucphen geen tussentijdse 

mutaties accepteert en draagt op dat het bestuur ons pro actief informeert over de 

uitvoering. 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen 

in zijn openbare vergadering van 31 mei 2017,  

 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

J.C.W.M. Rosiers-Goorden MSc. mr. M. van der Meer Mohr. 

 



 

 
RAADSBESLUIT 
 

Concept begroting 2018 WVS-groep  

 

31 mei 2017 

 

 
De raad van de gemeente Rucphen, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017,  

 

overwegende dat de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant 

uitvoering geeft aan de Wet Sociale Werkvoorziening op de schaal van de 9 gemeenten in 

West-Brabant, 

 

gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke 

Regeling WVS-groep, 

 

gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 16 mei 2017, 

 

besluit: 

 

de hieronder weergegeven zienswijze in te brengen: 

1. De kaderbrief, ontwerpbegroting 2018 en de jaarrekening 2016 zijn tijdig ontvangen 

van de WVS-groep. 

2. De huidige werkwijze en opdracht hebben als basis gediend voor de thans voorliggende 

begroting. Conform afspraak heeft de WVS niet vooruit gelopen op besluitvorming over 

de herstructurering. Hierdoor komt de begroting mogelijk niet geheel overeen met de  

situatie die in 2018 aan de orde kan zijn. Zodra de bestuursopdracht herstructurering 

tot uitkomsten leidt kunnen de uitgangspunten gehanteerd in de  nu voorliggende 

begroting wijzigen. Er wordt van WVS-groep verwacht dat zij door middel van een 

nieuwe begroting de gewijzigde verhoudingen vastlegt.  

Deze nieuwe begroting 2018 wordt uiterlijk 1 januari 2018 aan de raden van de 

deelnemende gemeenten aangeboden. In de nieuwe begroting wordt een heldere en 

consequente splitsing aangebracht tussen afbouw SW enerz ijds (WVS “oude stijl”) en 

het leerwerkbedrijf en beschut werken anderzijds (WVS “nieuwe stijl”); 

3. Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin ook aandacht te 

besteden aan de eigen visie en ambitie van de WVS rondom de herstructurering. 

Waarbij de uitkomsten van de herstructureringsopdracht vertaald worden in eigen 

concrete doelstellingen en acties, die bijdragen aan het realiseren van de ketenbrede 

doelstellingen van het Herstructureringsplan. 

4. In geval van een herziene begroting komt deze tot stand in gezamenlijkheid en in 

afstemming tussen de WVS, ISD en het Werkplein Hart van West-Brabant. Aantallen 

leerwerktrajecten, participanten en beschut werk zijn realistisch, afgestemd en 

afgesproken met de ISD en het Werkplein Hart van West-Brabant. Ook de gebruikte 

terminologie is op elkaar afgestemd.  

5. Nu wordt door de WVS uitgegaan van een LPO van de rijksbijdrage van 1,5% (in totaal 

7 ton). Indien in de meicirculaire rond het participatiebudget deze LPO hoger of lager 

uitvalt, dan vragen wij het verschil tussen het geraamde bedrag (7 ton) en het 

toegekende bedrag te verrekenen met het rekeningresultaat. Bij de bestemming van 

het rekening resultaat dient het eventueel nadelig verschil tussen de geraamde bijdrage 

van het rijk (participatiewet) en de werkelijke bijdrage verrekend te worden met de 

algemene reserve. De gemeenten wordt een begrotingswijziging voorgelegd waarin 

alleen de gevolgen van de meicirculaire worden weergegeven (wijziging van het bedrag 
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per SE en de LPO). Indien het bedrag per SE significant afwijkt, dan verwachten we 

daar separate communicatie over zodat overlegd kan worden tot nadere stappen.  

6. Er zijn geen beheersmaatregelen geformuleerd bij de benoemde risico’s. Het is van 

belang vinger aan de pols te houden bij de risico’s. Het is omwille van de transparantie 

gewenst om een aantal risico’s en omstandigheden in de begroting WVS meer specifiek 

te benoemen, te monitoren en daarover in de kwartaalrapportages te rapporteren. Het 

gaat om de volgende onderdelen: 

- Aantallen leerwerktrajecten 

- Aantallen beschut werk 

- Aantallen participanten 

De afspraken die gemaakt worden over aantallen leerwerktrajecten, participanten en 

beschut werk tussen de WVS en de ISD/Werkplein Hart van West-Brabant moeten 

getoetst worden aan de aantallen in de begroting. Als dit leidt tot afwijkingen, nadelen 

of grote voordelen verwachten we dat de WVS overlegt met de gemeenten over hoe 

hiermee om te gaan.   

7. De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het 

besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor 

burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen 

toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom – voor zover u dat 

niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website: 

a. statuten (de gemeenschappelijke regeling); 

b. samenstelling van de bestuurlijke organen; 

c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 

d. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor 

zover openbaar). 

Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor 

u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde 

is voor transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen. 

8. Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met 

inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met 

daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is 

tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.  

9. Van het bestuur wordt een voortvarende aanpak verwacht om tot een andere 

berekeningsgrondslag te komen voor de gemeentelijke bijdragen aan de WVS “nieuwe 

stijl”, met als streven dat dit per 1 januari 2018 ingaat. 

10. 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 de WVS geldt. 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen 

in zijn openbare vergadering van 31 mei 2017,  

 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

J.C.W.M. Rosiers-Goorden MSc. mr. M. van der Meer Mohr. 

 



AMENDEMENT 

Zienswijze begroting 2018 WVS 

31 mei 2017 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 31 mei 2017, 
ter behandeling van agendapunt 17 Concept begroting 2018 WVS-groep. 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

in overweging nemende: 
• dat het werkvoorzieningsschap ingrijpend wordt geherstructureerd; 
• dat WVS "oude stijl" een sterfhuisconstructie wordt doordat de instroom van nieuwe SW-

medewerkers per 1 januari 2015 is opgehouden ; 
• dat vorm wordt gegeven aan de uitvoering van de participatiewet; 
• dat de doelgroep van de participatiewet bestaat uit: 

a. direct bemiddelbaar 
b. bemiddelbaar met ondersteuning en 
c. beschut werken en dagbesteding; 

• dat WVS "nieuwe stijl" zich gaat ontwikkelen als leerwerkbedrijf (doelgroep b) met behoud 
van beschut werk (doelgroep c); 

• dat WVS daarnaast verantwoordelijk is voor de huidige SW-medewerkers tot het moment 
van uitstroom; 

• dat de financiële bijdrage van gemeenten aan WVS, als eigenaren van deze gemeenschap-
pelijke regeling, van oudsher wordt bepaald naar rato van het aantal SW-medewerkers; 

is van mening: 
• dat voor een goede monitoring van de herstructurering de raden inzicht moeten hebben in 

de ontwikkeling van WVS "nieuwe stijl" en in de afbouw van WVS "oude stijl" afzonderlijk; 
• dat daarom in de begrotingen, bestuursrapportages en jaarrekeningen een duidelijke 

onderverdeling gemaakt moet worden tussen het leerwerkbedrijf en beschut werken 
enerzijds en afbouw SW anderzijds; 

• dat het bestuur van de WVS-groep nu al opdracht zou moeten krijgen om vóór 1 januari 
2018 een bewerking van de begroting 2018 aan de deelnemende gemeenten aan te bieden, 
waarin deze splitsing helder en consequent wordt toegepast; 

• dat de financiële resultaten van WVS "nieuwe stijl" geen relatie hebben met het aantal SW-
medewerkers per gemeente; 

• dat het niet gepast is en niet getuigt van onderlinge solidariteit om gemeenten met relatief 
veel SW-medewerkers desondanks een hoger aandeel in WVS "nieuwe stijl" te laten 
betalen; 
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• dat daarom zo spoedig mogelijk tot een andere berekeningsgrondslag besloten moet 
worden voor de gemeentelijke bijdrage aan WVS "nieuwe stijl", waarbij een nieuwe 
verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen vooralsnog voor de hand ligt; 

• dat in de verdeelsleutel voor WVS "oude stijl" ook rekening gehouden moet worden met de 
afname van diensten bij de WVS door de betreffende gemeenten; 

• dat de wijziging van de gemeenschappelijke regeling, die een andere verdeelsleutel 
mogelijk moet maken, voortvarend moet worden opgepakt; 

stelt voor de zienswijze als volgt te wijzigen: 

• aan punt 2 toe te voegen: 
"Deze nieuwe begroting 2018 wordt uiterlijk 1 januari 2018 aan de raden van de 
deelnemende gemeenten aangeboden. In de nieuwe begroting wordt een heldere en 
consequente splitsing aangebracht tussen afbouw SW enerzijds (WVS "oude stijl") en het 
leerwerkbedrijf en beschut werken anderzijds (WVS "nieuwe stijl");" 

• als punt 9 toe te voegen: 
"Van het bestuur wordt een voortvarende aanpak verwacht om tot een andere 
berekeningsgrondslag te komen voor de gemeentelijke bijdragen aan de WVS "nieuwe 
stijl", met als streven dat dit per 1 januari 2018 ingaat." 

• als punt 10 toe te voegen: 
"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 de WVS geldt." 
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