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Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 

Voorstel 
Samenvatting: 
In de negen gemeenten wordt het concept herstructureringsplan WVS en Ketensamenwerking voorgelegd om de raden 
in de gelegenheid te stellen een zienswijze op te stellen. 
 
Met de kaders uit het herstructureringsplan wordt richting gegeven aan de wijze waarop WVS-groep in nauwe 
samenwerking met het Werkplein Hart van West Brabant en de ISD Brabantse Wal invulling kunnen geven aan de 
opdracht om binnen vijf jaar te komen tot een leer-werkbedrijf. De herstructurering is nodig om de dienstverlening beter 
te laten aansluiten bij de behoeften van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt en hen zo betere kansen 
op een duurzame plek bij een reguliere werkgever te bieden.  
 
Op basis van de zienswijzen van de 9 gemeenten volgt een definitief voorstel voor de herstructurering WVS en 
Ketensamenwerking. De planning is er op gericht dat de laatste en daarmee alle gemeenteraden in april hebben 
ingestemd met het voorstel. De toekomstrichting van WVS staat daarmee vast en geeft de uitvoerende partijen en de 
gemeenten mandaat in de verdere uitwerking. 
 
 
Wij stellen u voor: 
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.  
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal 

 

De secretaris,      De burgemeester 

R. Kleijnen      mr. J.M.L. Niederer 

 


