
 Raadsbesluit 

Datum raadsvergadering:  Agenda nr.:  

Portefeuillehouder(s): Wethouder van Ginderen Registratiecode: /208521 

Onderwerp: Tweede Bestuursrapportage 2019 Werkplein HvWB en bijbehorende Begrotingswijziging 

 

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.In te stemmen met de 2e bestuursrapportage van het Werkplein Hart van West-Brabant en in de zienswijze op te nemen dat: 
 
a. We van het Werkplein verwachten dat zij, ondanks de gewijzigde samenstelling van het klantenbestand, direct maatregelen treft 
om de stijging van het uitkeringsbestand in de eerste helft van 2019 om te zetten naar een daling van het aantal uitkeringsdossiers 
in de tweede helft van 2019, zodanig dat het bestand ten opzichte van peildatum 1 januari 2019 niet oploopt, maar constant blijft. 
 
b. De forse (procentuele) toename van doelgroep C heeft geleid tot een opdracht om in 2019 deze doelgroep in beeld te brengen. 
De gehele groep moet voor 2020 in beeld zijn, waarna keuzes gemaakt worden met betrekking tot een specifieke aanpak voor deze 
doelgroep. Deze aanpak moet ook passen binnen de financiële middelen. 
c. We van het Werkplein verwachten dat de meerjarenbegroting wordt aangepast als gevolg van de financiële ontwikkelingen die 
uit de 2e bestuursrapportage voortvloeien, bijvoorbeeld voor wat betreft loonkostensubsidies en vorderingen op debiteuren. 
d. We van het Werkplein verwachten dat zij kritisch kijken naar de bedrijfsvoeringskosten en de mogelijkheden om daar op te 
besparen, zodat de verwachte extra kosten over 2019 worden beperkt. 
e. Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het Algemeen Bestuur van het Werkplein de 2e Bestuursrapportage vaststelt met 
inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke 
onderdelen van haar zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. 
2. In te stemmen met de begrotingswijziging naar aanleiding van de 2e bestuursrapportage 2019 van het Werkplein en deze bij de 

Najaarsbrief 2019 te verwerken in onze gemeentebegroting. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van . 

De griffier, De voorzitter, 


