
ERRATUM TOELICHTING 

 

HERZIENING ZIENSWIJZE GEWIJZIGDE BEGROTING 2017 EN BEGROTING 2018 VAN HET 

WERKPLEIN HART VAN WEST-BRABANT 

 

(aanpassing beslispunt 2 uit het raadsvoorstel Zienswijzen Begrotingen 2018 Gemeenschappelijke 

Regelingen, inclusief aanpassing van de toelichting op beslispunt 2) 

 

Wij stellen u voor: 

Niet in te stemmen met de gewijzigde begroting 2017 en de begroting 2018 van het Werkplein 
Hart van West-Brabant, omdat: 
1. De hogere bijdragen die het Werkplein vraagt van de gemeente met betrekking tot het programma 

Inkomen en met betrekking tot de bedrijfsvoeringslasten niet in lijn lopen met de verwachtingen en 
ambities van de gemeente Roosendaal.  

2. Begrotingen en / of bestuursrapportages tot stand moeten komen in afstemming met WVS-groep. 
Aantallen leerwerktrajecten, participanten en beschut werk moeten realistisch, afgestemd en 
afgesproken zijn met WVS. Ook de gebruikte terminologie moet afgestemd zijn. Alleen op deze 
manier ontstaat er een ketenbegroting, waarbij er efficiencyvoordelen behaald kunnen worden en 
dit zichtbaar wordt in beide begrotingen. 

3. Er concrete prestatieafspraken voor doelgroep B in het kader van arbeidsinpassing opgenomen 
dienen te worden in de begroting. 

4. We van het Werkplein verwachten dat zij proactief handelt 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. Hiervoor is het 
Werkgeverservicepunt ingericht en dient zich dus door te vertalen in uitstroom van het bestand 
(ambities en verwachtingen). 

5. We verwachten van het Werkplein dat in toekomstige begrotingen de loonkosten conform de 
richtlijnen worden opgenomen in de meerjarenraming. Dit houdt in dat de geldende CAO als 
uitgangspunt wordt genomen, dat indexering conform geldende richtlijnen plaatsvindt, en dat de 
stijging voor periodieken en werkgeverslasten degelijk onderbouwd zijn.   

 
Argumenten 

Normaliter presenteert het Werkplein de afwijkingen op de begroting van het lopende jaar in twee 

bestuursrapportages. De eerste bestuursrapportage over 2017 komt echter pas tot stand nadat de 

begroting voor 2018 aan de gemeenten is aangeboden. Omdat in 2017 reeds besluitvorming heeft 

plaatsgevonden met betrekking tot de formatie en vanwege ontwikkelingen die een financieel effect 

hebben op de ramingen voor 2017, wordt op dit moment tevens een gewijzigde begroting 2017 

voorgelegd. Door deze gelijktijdig aan te bieden met de begroting 2018, kan een betere aansluiting 

worden gemaakt tussen beide begrotingen.   

 

Het Werkplein heeft inmiddels twee jaar achter de rug. De gewijzigde begroting 2017 en de 

begroting 2018 zijn grotendeels gebaseerd op de ervaringscijfers van 2016.  

 

De gemeente Roosendaal kan niet instemmen met de voorliggende begrotingen 2017 en 2018 van 

het Werkplein. Redenen daarvoor zijn: 

 

1. De gemeente Roosendaal vindt de gevraagde bijdragen te hoog 

Voor het programma Inkomen (bijstandsuitkeringen) hanteert het Werkplein het uitgangspunt dat 

de lasten binnen het totaal van de door het rijk beschikbaar gestelde rijksbudgetten (BUIG) blijven.  

Roosendaal is echter een gemeente die op basis van een nieuw verdeelmodel in verhouding meer 

BUIG-gelden heeft ontvangen op basis van demografische kenmerken. Dit verdeelmodel wordt 

momenteel herzien. 

 

Onze redenatie gaat uit van de huidige stand van zaken en de verwachting omtrent instroom en 

uitstroom, zodat we bepaalde ambities en resultaten kunnen afspreken vanuit de 



gemeenschappelijke regeling. Het Werkplein gaat in eerste instantie uit van de landelijke 

stijgingspercentages volgens het CPB. Vervolgens heeft het Werkplein het kader gehanteerd van 

de totale BUIG-middelen die de zes deelnemende gemeenten ontvangen. Het Werkplein stelt dat 

de uitkeringslasten binnen dit kader moeten blijven. De berekeningen van het Werkplein omtrent 

de uitkeringslasten hebben dus niet zozeer de verwachtingen omtrent instroom en uitstroom als 

basis, maar de totale BUIG-middelen die vanuit het rijk worden ontvangen.  

 

In onze analyse wordt, naast de landelijke stijging, ook uitgegaan van een stijging door regionale 

bedrijfssluitingen en de taakstelling m.b.t. statushouders. Aan de andere kant rekenen wij ook met 

dalingen dankzij de activiteiten uit het EAP, de afspraken voor uitstroom rondom het 

Werkgeversservicepunt en nieuwe werkgevers die zich hier vestigen. 

De gemeente gaat uit van een daling van het aantal klanten met 36 in 2018, 38 in 2019 en 24 in 

2020. Wij verwachten dat in 2018 de uitkeringslasten € 25,9 miljoen zullen zijn. 

Op basis van de ingediende begroting 2018 van het Werkplein neemt de gemeentelijke bijdrage 

voor uitkeringslasten in 2018 toe. Reden daarvoor is de geraamde landelijke stijging van het aantal 

bijstandsgerechtigden (2,36% in 2017 en 1,56% in 2018) die het Werkplein hanteert, en het 

toerekenen naar het BUIG-budget door het Werkplein. Dit komt neer op een bijdrage van € 26,5 

miljoen in 2018. 

 

Omdat wij als gemeente verwachten dat het aantal bijstandsklanten de komende jaren een daling 

zal laten zien, verwachten we ook dat de bedrijfsvoeringskosten dientengevolge zullen dalen. Het 

Werkplein heeft andere verwachtingen en ziet dan ook de bedrijfsvoeringskosten alleen maar 

stijgen in plaats van dalen. Deze stijging zien we ook terug in de gewijzigde begroting 2017 en de 

begroting 2018.   

In onze gemeentebegroting is uitgegaan van een daling van de bedrijfsvoeringskosten vanwege de 

taakstelling die aan de GR is opgelegd bij de oprichting. Het Werkplein geeft nu aan niet aan de 

taakstelling te kunnen voldoen vanwege het stijgende klantenbestand.  

De gemeentelijke bijdrage voor bedrijfsvoeringskosten laat dus volgens het Werkplein een stijging 

zien, terwijl in onze begroting een dalende tendens is te zien. Het verschil tussen deze twee wordt 

over de jaren steeds groter.  

 

 Bedrijfsvoeringskosten 

volgens begroting 

Werkplein 

Bedrijfsvoeringskosten 

opgenomen in 

begroting Roosendaal 

Verschil 

2018 5.074.858 4.300.332 -/- 774.526 

2019 5.543.746 4.203.133 -/- 1.340.613 

2020 5.626.280 4.118.148 -/- 1.508.132 

2021 5.771.251 4.056.460 -/- 1.714.791 

 

 

2. Begrotingen en / of bestuursrapportages moeten 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. 

De ketensamenwerking die met het herstructureringsplan beoogd wordt, betreft met name het 

inschakelen van WVS voor het vormgeven van leerwerktrajecten, beschut werkarbeidsplaatsen en 

sociale detachering van uitkeringsgerechtigden waarvoor een regulier dienstverband (nog) niet 

haalbaar is. Voor deze laatste activiteit zijn in de WVS-begroting 2018 concrete aantallen (en de 

daarmee samenhangende kosten en baten) begroot. In de conceptbegroting 2018 van het 

Werkplein ontbreken deze detacheringsplaatsen echter. Er is dus nog geen volledige afstemming 

van de conceptbegrotingen van WVS en Werkplein. Ook de gebruikte terminologie rond de 

genoemde activiteiten komt in beide begrotingen niet overeen.  

 

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

opgenomen te worden in de begroting. 

In de voorliggende conceptbegroting stelt het Werkplein dat gestreefd wordt naar zoveel mogelijk 

potentiële werknemers van de deelnemende gemeenten naar vermogen te laten participeren op de 

reguliere arbeidsmarkt. In het programma Werk en Participatie worden hiertoe per doelgroep 



doelstellingen geformuleerd. Concrete doelstellingen over het doorontwikkelen van de B-doelgroep 

tot bemiddelbaar (doelgroep A) en bemiddeling naar werk ontbreken echter.  

 

4. We verwachten van het Werkplein dat zij proactief handelt 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. 

Zoals aangegeven onder punt 1 gaat het Werkplein uit van de landelijke stijgingen vanuit het CPB 

en worden deze volledig doorgerekend in de klantenaantallen.  

De verhoogde instroom is zeker te verklaren door een verhoogde doelgroep vanuit de 

Participatiewet, de groep van statushouders en aangepaste wetgeving zoals verkorte WW. Aan de 

andere kant mag er lokaal en regionaal ook wel gerekend worden met economische kansen die er 

hier zijn. Dit is niet te herleiden uit de landelijke verwachtingen. We begrijpen dat er maar een klein 

deel van de doelgroep uit het uitkeringsbestand hiervan kunnen profiteren, echter dienen deze wel  

vertaald te worden in de ambitie die we hebben. We hebben het hier bijvoorbeeld over de 

samenwerking die opgezet is met DSV/Primark en dezelfde werkwijze welke we met Lidl willen 

afspreken. We hebben hiervoor ook resultaatafspraken rondom het Werkgeversservicepunt 

gemaakt, maar zien deze wederom niet terug in de begroting. 

 

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

richtlijnen worden opgenomen in de meerjarenraming. Dit houdt in dat de geldende CAO als 

uitgangspunt wordt genomen, dat indexering conform de richtlijnen plaatsvindt, en dat de stijging 

voor periodieken en werkgeverslasten degelijk onderbouwd zijn.  

Het Werkplein houdt voor de prijsontwikkeling rekening met een indexering van +0,9% per jaar. Dit 

is conform de richtlijnen. Voor loonontwikkeling  wordt rekening gehouden met een indexering van 

3% per jaar (1% CAO / 1% pensioen / 1% periodieken). Dit is niet conform de richtlijnen. De 

loonontwikkeling dient namelijk te worden geraamd conform de voor het Werkplein geldende CAO. 

Voor periodieken mag een verhoging opgenomen worden, maar hier dient wel een berekening 

onder te liggen op basis van het actuele personeelsbestand. Ook het opnemen van indexering voor 

hogere werkgeverslasten moet onderbouwd zijn met concrete informatie. Uit de stukken blijkt deze 

onderbouwing niet.  

 

Kanttekeningen 

De Gemeentewet dwingt ons om de vastgestelde begroting van een gemeenschappelijke regeling op 

te nemen in onze gemeentebegroting. Indien het AB de begroting van het Werkplein vaststelt, moeten 

we deze verwerken in onze gemeentebegroting.  

 
Financiële consequenties 

Gewijzigde begroting 2017 en 2018 

De bijdragen van de gemeente Roosendaal aan het Werkplein zijn zowel op basis van de gewijzigde 

begroting 2017 als de conceptbegroting 2018 toegenomen. Voor 2017 ziet het beeld er als volgt uit: 

 

Bijdrage Roosendaal  
in 2017 

Opgenomen in 
Begroting 2017 

Roosendaal 

Gewijzigde 
begroting 2017   

Werkplein 
Verschil 

Programma Werk en 
Participatie 

1.994.000 2.100.046 106.046 

Programma Inkomen 23.621.636 26.533.773 2.912.137 

Programma 
Inkomensondersteuning 

3.279.476 3.282.795 3.319 

Bedrijfsvoering 4.323.609 5.150.840 827.231 



Totaal 32.957.126 37.067.454 3.848.733 

 

In de begroting 2017 van de gemeente Roosendaal is een totale bijdrage aan het Werkplein 

opgenomen van bijna € 33 miljoen. Volgens de gewijzigde begroting 2017 van het Werkplein wordt de 

bijdrage van de gemeente Roosendaal ruim € 37 miljoen. Een stijging van circa € 4 miljoen dus.  

 Programma Werk en Participatie: 

Vanuit het rijk ontvangen de gemeenten via het gemeentefonds middelen voor participatie. In het 

AB van het Werkplein is overeengekomen dat met ingang van 2017 een groter deel van deze 

middelen aan het Werkplein worden afgedragen. Van de reïntegratiemiddelen gaat 80% naar het 

Werkplein, voor de middelen ‘Nieuw Wajong’ en ‘Nieuwe doelgroep’ geldt dat 100% wordt 

afgedragen. Dit was voorheen 80%. De bijdrage van de gemeente aan het Werkplein stijgt hierdoor 

met € 106.046 in 2017. 

 Programma Inkomen: 

Het grootste deel van de stijging wordt veroorzaakt door de hogere bijdrage aan de 

uitkeringslasten van het Werkplein. Tegenover deze hogere bijdrage ontvangt de gemeente 

rijksmiddelen, het zogenaamde BUIG-budget. Voor 2017 zal Roosendaal waarschijnlijk € 27,3 

miljoen ontvangen vanuit het rijk. Het Werkplein heeft in de begroting het uitgangspunt 

geformuleerd om binnen het rijksbudget te blijven. Voor 2017 verwacht het Werkplein een 

totaalbedrag van € 26,5 aan uitkeringen te verstrekken voor de gemeente Roosendaal. In onze 

gemeentebegroting was een bedrag van € 23,6 miljoen opgenomen. Dit bedrag was opgenomen in 

de vastgestelde begroting 2017 van het Werkplein en hebben wij derhalve in onze begroting 

verwerkt.   

Op basis van de huidige inzichten en onze eigen ambities verwachten wij een bedrag aan 

uitkeringslasten van € 26,3 miljoen in 2017. Dit strookt niet met de verwachtingen van het 

Werkplein, die uitgaan van € 26,5 miljoen. 

 Bedrijfsvoering: 

De belangrijkste oorzaken voor de hogere kosten voor bedrijfsvoering zijn: 

- Hogere loonkosten, o.a. als gevolg van de tijdelijke uitbreiding van de formatie op basis van 

de rekenregel. 

- Hogere kosten voor ondersteunende diensten door het toevoegen van verschillende functies. 

- Hogere ICT-kosten. 
 
 
Voor 2018 ziet het financiële beeld er als volgt uit: 

Bijdrage Roosendaal in 
2018 

Opgenomen in 
begroting 

Roosendaal -
jaarschijf 2018  

Concept-
begroting 2018 

Werkplein 
Verschil 

Programma Werk en 
Participatie 

2.092.000 2.213.160 121.160 

Programma Inkomen 23.621.636 26.527.758 2.906.122 

Programma 
Inkomensondersteuning 

3.279.476 3.525.046 245.570 

Bedrijfsvoering 4.300.332 5.074.858 774.526 

Totaal  33.293.444 37.340.822 4.047.378 

 

In de jaarschijf 2018 van de gemeente Roosendaal is een totale bijdrage aan het Werkplein 

opgenomen van ruim € 33,3 miljoen. Volgens de concept-begroting 2018 van het Werkplein wordt de 

bijdrage van de gemeente Roosendaal € 37,3 miljoen. Een stijging van € 4,0 miljoen dus.  

 Programma Inkomen: 

Het grootste deel van de stijging wordt veroorzaakt door de hogere bijdrage aan de 

uitkeringslasten van het Werkplein. Tegenover deze hogere bijdrage ontvangt de gemeente 

rijksmiddelen, het zogenaamde BUIG-budget. Voor 2018 zal Roosendaal waarschijnlijk € 28,4 



miljoen ontvangen. Het Werkplein heeft in de begroting het uitgangspunt geformuleerd om binnen 

het rijksbudget te blijven. Voor 2018 verwacht het Werkplein een totaalbedrag van € 26,5 aan 

uitkeringen te verstrekken voor de gemeente Roosendaal.  

In onze gemeentebegroting was een bedrag van € 23,6 miljoen opgenomen. Dit bedrag was 

opgenomen in de vastgestelde begroting 2017 van het Werkplein en hebben wij derhalve in onze 

begroting verwerkt.   

Op basis van de huidige inzichten en onze eigen ambities verwachten wij een bedrag aan 

uitkeringslasten van € 25,9 miljoen in 2017. Dit strookt niet met de verwachtingen van het 

Werkplein, die uitgaan van € 26,5 miljoen. 

 

 Programma Inkomensondersteuning: 

Als gevolg van het terugdringen van non-gebruik van bijzondere bijstand van 58,9% naar 50% 

nemen de kosten in 2018 toe. Omdat deze kosten niet gedekt worden uit BUIG- of 

Participatiebudget, zullen de gemeenten voor deze kostenstijging aanvullende dekking moeten 

zoeken.  

Ook in de meerjarenraming nemen de gemeentelijke bijdragen voor bedrijfsvoeringskosten in de jaren 

vanaf 2019 verder toe. Voor de programmakosten heeft het Werkplein geen meerjarenraming 

opgesteld; men heeft het beeld van 2018 structureel doorgetrokken voor de jaren 2019 t/m 2021. 

 
 


