
 

  Raadsbesluit 
 
 
 

 
 

Datum raadsvergadering:  Agenda nr.:  

Portefeuillehouder(s): Wethouder Verbraak Registratiecode: /47277 

Onderwerp: Herstructureringsplan WVS-groep en ketensamenwerking 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeesters en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de griffie). 
 
Besluit: 
 
1. Kennis te nemen van het concept Herstructureringsplan WVS en Ketensamenwerking; 
2. In de zienswijze de volgende opmerkingen op te nemen 
 
We constateren dat de instroom van mensen met een WSW-indicatie per 1 januari 2015 is gestopt. De 
werkgeversverplichting richting het huidige personeel van WVS blijft echter bestaan. Omdat de uitstroom van personeel 
niet in lijn loopt de kortingen op het rijksbudget, leidt dit tot structurele financiële tekorten.  
 
De ambitie van het Herstructureringsplan is middels de inzet van passende leerwerktrajecten mensen met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt, betere kansen bieden om aan het werk te komen én te blijven. Wij vinden dat in deze 
ambitie het beperken van de structurele financiële tekorten moet worden toegevoegd.  
 
Wij constateren dat het Herstructureringsplan geen inzicht geeft in de bijdragen aan het oplossen van het structurele 
financiële tekort van WVS Groep. Wij vragen de stuurgroep de activiteiten en inspanningen met betrekking tot het 
Herstructureringsplan te kwantificeren in meetbare (financiële) resultaten. 
 
In het Herstructureringsplan concrete maatregelen op te nemen om toekomstige tekorten te beperken zodat extra 
bijdragen door de deelnemende gemeenten worden beperkt. De gemeenteraad vraagt de Stuurgroep Herstructurering 
WVS alles in het werk te stellen om ook een stijging van het resultaat door een verhoging van de toegevoegde waarde te 
realiseren. 
 
Gemeenten niet te confronteren met extra kosten ten behoeve van de herstructurering (€500.000 in 2017 en 2018) maar 
deze te dekken uit de Algemene Reserve van WVS-groep.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van . 
 
 
De griffier,       De voorzitter, 


