Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering:

Agenda nr.:

Portefeuillehouder(s):

Wethouder Verbraak

Registratiecode:

Onderwerp:

Herziene begroting 2017 WVS-groep

/74941

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel
Samenvatting:
Op 11 juli 2016 is de begroting 2017 van WVS-Groep door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld. De
Gemeenschappelijke Regeling WVS-groep (GR WVS) biedt nu een concept herziene begroting 2017 aan voor een
zienswijze van de deelnemende gemeenten. Twee financiële tegenvallers zijn de reden om de reeds vastgestelde
begroting tussentijds te herzien. De herziene begroting 2017 wordt op 10 april door het AB vastgesteld. Tot die datum is
de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze in te brengen.
Het college heeft uw beraadslagingen in de commissie van 9 februari over de zienswijze op het Herstructureringsplan
WVS en Ketensamenwerking gehoord. Helaas heeft het college vanwege de fatale termijn van 21 februari niet kunnen
anticiperen op uw amenderingen op deze zienswijze. Het college legt daarom de bijgevoegde zienswijze op de herziene
begroting WVS 2017 ter behandeling voor en zal de door uw raad aangenomen moties en amendementen op de
zienswijze van de herziene begroting WVS 2017 verwerken.

Wij stellen u voor:
1. De herziene begroting 2017 van WVS-Groep vast te stellen;
2.

a. De hogere bijdrage aan de WVS in 2017 ad € 686.483,- te verwerken in de bestuursrapportage 2017.

b. De hogere bijdrage aan de WVS in de jaren 2018 t/m 2020 mee te nemen in de Kadernota 2018. Het betreft concreet
2018: € 1.086.872; 2019: € 1.285.040; 2020: € 1.440.428.
3.

Het onderstaande als zienswijze van de gemeente Roosendaal bij het AB van WVS-groep kenbaar te maken.

-

Aan WVS-groep wordt gevraagd om:

a) Concrete maatregelen te nemen om de tekorten in het meerjarenperspectief 2017-2020 te beperken zodat extra
bijdragen door de deelnemende gemeenten worden beperkt.
b) (Een deel van) de algemene reserve om te vormen tot een bestemmingsreserve voor efficiencymaatregelen
voortkomend uit het herstructureringsplan, zodat het exploitatietekort van de WVS kan worden verlaagd.
c) Gevraagd wordt om maximaal in te zetten op arbeidsontwikkeling van de doelgroep Participatiewet (inclusief oud
SW), dit door passende leerwerktrajecten te ontwikkelen bij voorkeur op basis van behoeften van reguliere werkgevers.
d) De eerdergenoemde leerwerktrajecten dienen bij voorkeur te worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met private
partners waardoor het afstoten en/of privatiseren van bedrijfsactiviteiten tot de mogelijkheden behoort.
e) Alles in het werk te stellen om medewerkers met een SW-dienstverband te detacheren en van alle (reeds)
gedetacheerde medewerkers de inleenvergoeding te gaan bepalen met een objectieve loonwaardemeting om zo
marktconforme tarieven te hanteren.
f) Risico’s uit de risicoparagraaf te kwantificeren naar waarschijnlijkheid en grootte van impact en hierbij passende
beheersmaatregelen op te stellen.
4. Kennis nemen van de brief aan staatssecretaris Klijnsma

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
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