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Aanleiding 

Het Algemeen Bestuur van WVS heeft in haar vergadering van 6 juli 2020 besloten de colleges van 

burgemeester en wethouders van de (negen) aangesloten gemeenten voor te stellen wijzigingen in de 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) WVS vast te stellen. Een belangrijk deel van de wijzigingen houdt 

verband met de aanpassing van de verdeelsystematiek van de gemeentelijke kosten van het 

leerwerkbedrijf WVS. De beoogde datum voor in werking treding van de gewijzigde GR is 1 januari 

2021. 

 

Beoogd effect 

Een verdeelsystematiek die aansluit op de huidige realiteit van de WVS-organisatie en daarmee leidt 

tot een rechtvaardigere verdeling van de kosten van het gezamenlijk leerwerkbedrijf WVS. 

Dit moment wordt daarnaast gelijk gebruikt om andere tekstuele wijzigingen door te voeren, zodat er 

weer sprake is van een actuele en juridisch juiste GR WVS. 

De voorgestelde wijziging van de GR WVS heeft geen directe maatschappelijke gevolgen. 

 

Argumenten 

1.1 Toestemming van de gemeenteraad is een wettelijke verplichting conform artikel 1 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen 

Lid 2 van dit artikel luidt: “De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters gaan 

niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De 

toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang”. In 

lid 3 is vermeld dat “onder het treffen van een regeling mede wordt verstaan het wijzigen van, het 

toetreden tot en het uittreden uit een regeling”.  

 

1.2 Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling is noodzakelijk voor het wijzigen van de 

verdeelsystematiek van de gemeentelijke kosten van het leerwerkbedrijf WVS 

Bij het opstellen van het Werkplan ketenontwikkeling Participatiewet is een aantal onderwerpen naar 

voren gekomen dat nader uitgewerkt diende te worden. Eén van de onderwerpen was het uitwerken 

van een nieuwe verdeelsystematiek voor de (gemeentelijke) kosten van het leerwerkbedrijf WVS om 

te komen tot een zuivere kostenverdeling.  

 

Afgesproken is om de jaarlijkse tekorten op de exploitatie van WVS (= gemeentelijke bijdrage) niet 

louter te verdelen aan de hand van het aantal SW-medewerkers op de peildatum 1 januari van het 

jaar t – 1, maar hierbij ook uit te gaan van het aantal beschut werkers en participanten op de 

peildatum. Er is gekozen voor deze nieuwe verdeelsleutel op basis van realisatiecijfers. Het argument 

hiervoor is dat deze verdeling, nu het aantal SW-medewerkers jaarlijks afneemt, het beste aansluit bij 

het principe van ‘de gebruiker betaalt’. 

 

1.3 De Gemeenschappelijke Regeling moet op een aantal onderdelen tekstueel worden aangepast 

Dit als gevolg van onder andere wetswijzigingen en besluiten van het Algemeen Bestuur van WVS. 

Alle wijzigingen zijn opgenomen in het ‘voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

WVS’ (bijlage 2). 

 

Kanttekeningen 

Doordat de verdeelsystematiek gebaseerd is op realisatieaantallen kan het aandeel van een 

gemeente in het totale exploitatietekort, en daarmee de hoogte van de gemeentelijke bijdrage van die 

gemeente, jaarlijks fluctueren.  

 

Financiën 

De financiële consequenties van de nieuwe verdeelsystematiek zijn per gemeente doorberekend. Het 

aandeel van de gemeente Roosendaal in het exploitatietekort stijgt met de nieuwe verdeelsystematiek 

licht van circa 27,72% naar circa 28,01%.  

Op basis van de oude verdeelsystematiek komt de bijdrage van Roosendaal in 2021 (conform de 

vastgestelde begroting 2021 van de WVS) uit op € 2.599.455,-. 
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Op basis van de nieuwe verdeelsystematiek zal de geraamde bijdrage van Roosendaal in 2021  

€ 2.626.806,- bedragen. Dit betekent een negatief verschil van circa € 27.000,-. Dit wordt 

meegenomen in de aanbiedingsnota van de programmabegroting 2021 van de gemeente.  

 

Communicatie 

WVS wordt per brief geïnformeerd over het besluit van uw Raad. 

 

Vervolg 

Na toestemming van uw raad stemt het college van burgemeester en wethouders in met de wijziging 

van de Gemeenschappelijke Regeling WVS. De wijziging van de GR komt vervolgens tot stand 

wanneer 2/3 van de deelnemende gemeenten (dus minimaal zes gemeenten) er mee instemt. 

Gemeente Roosendaal zendt de (gewijzigde) regeling aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

en zorgt voor publicatie van de (gewijzigde) regeling. 

 

In de herziene begroting 2021 van WVS worden met betrekking tot de gemeentelijke bijdragen twee 

tabellen opgenomen: één die er vanuit gaat dat er niets wijzigt in de GR (=oude verdeelsystematiek) 

en één die er vanuit gaat dat de GR, en daarmee de verdeelsystematiek, per 1 januari 2021 wordt 

aangepast. 

 

Bijlagen 

1. Aanbiedingsbrief WVS aan College van B&W m.b.t. wijziging gemeenschappelijke regeling WVS 

2. Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WVS 

 
 
 


