REGIONAAL ADVIES ALGEMENE FINANCIËLE RICHTLIJNEN GR’EN KADERS/BEGROTING 2023
WVS
Financiële richtlijnen begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen
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We verwachten van het (Dagelijks) Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een
structureel sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt
duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2023. In de begroting 2023 neemt de
GR ook een overzicht op met de bijdrage (2023 t/m 2026) per deelnemer.
De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of
uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door
het (Algemeen) Bestuur is besloten.
De begroting bevat een overzicht met het verloop van de (bestemmings)reserves. In dit overzicht is te
zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de
reserve omschreven.
Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de
besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment
vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het
doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan.
De bijdrage van de gemeente/deelnemers in de begroting 2023 stijgt maximaal met de loon
indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2021 (of een actuelere circulaire).
De GR beschrijft in de begroting 2023 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk kan
blijven aan de bijdrage voor 2022. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke
keuzes aan te geven.
Een positief resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan hier alleen van afwijken door
een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen
Bestuur.
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico’s, de
kwantificering hiervan en de beheersingsmaatregelen daarbij.
Wat betreft gezamenlijke activiteiten met het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse
Wal, zorgt WVS er voor dat hetgeen daarover in haar begroting is opgenomen aansluit bij de
begrotingen van het werkplein en de ISD. De drie begrotingen zijn de basis voor de ketenbegroting.
De in de financiële richtlijn 3 bedoelde reserves betreffen uitsluitend de bestemmingsreserves.
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De begroting 2023 van WVS is opgesteld overeenkomstig het gedachtegoed van de integrale
ketensamenwerking met het werkplein HvWB en de ISD BW en in lijn met de in 2022 in dit kader te
formuleren ambities en doelstellingen. Het Werkplein HvWB, de ISD BW en de WVS dienen hun
activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen
optimaal dient te zijn. Dit dient tot uitdrukking te komen in een integrale ketenbegroting.
WVS houdt inzichtelijk welke activiteiten en risico’s verbonden zijn aan de afbouw van het huidige SW
bestand in combinatie met de opdrachtportefeuille en stelt maatregelen voor om nadelige financiële
gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.
WVS besteedt in de begroting aandacht aan de visie en ambitie rondom de doorontwikkeling van het
leerwerkbedrijf. Daarbij verwachten we dat de gemaakte keuzes rond de verschillende PMC’s en leerlijnen
vertaald worden in concrete interne doelstellingen en acties die bijdragen aan het realiseren van de
ketensamenwerking.
In de begroting 2023 worden, voor zover te voorzien en nog nodig, maatregelen opgenomen om de
financiële gevolgen van de coronacrisis (gedeeltelijk) op te vangen.

