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Onderwerp: Aanpassing zienswijze Begroting Werkplein Hart van West-Brabant

Geachte raadsleden,

Op 18 mei jl. heeft het college het raadsvoorstel omtrent de zienswijzen op de begrotingen van
gemeenschappelijke regelingen naar uw raad gestuurd, Daarin is ook de zienswijze op de begroting
van het Werkplein opgenomen.

Het college stelt in het raadsvoorstel voor om in te stemmen met de gewijzigde begroting 2017 en de
begroting 2018 van het Werkplein.
Voortschrijdend inzicht heeft het college afgelopen dinsdag 6 juni echter doen besluiten om de
zienswijze te wijzigen. Het voorstel van het college is om niet in te stemmen met de begroting van het
Werkplein. Het college is van mening dat op deze manier een steviger statement wordt neergezet
richting het Werkplein.

Onze ambities en verwachtingen stroken niet met de verwachtingen en berekeningen van het
Werkplein, zoals ook te lezen was in de toelichting bij het raadsvoorstel (kanttekeningen). Het
Werkplein gaat uit van landelijke ontwikkelingen. De verhoogde instroom is ook 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 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 tot op heden niet terug in de begroting van het
Werkplein).

Wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd
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