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Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 
Voorstel 
Samenvatting: 
Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de Gewijzigde Begroting 2022, de 2e begrotingswijziging 2022 en de 
Begroting Inburgering 2022 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. 
Op 12 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur van het Werkplein de Begroting voor 2022 vastgesteld. In de vastgestelde 
begroting 2022 is uitgegaan van een toename van het bestand van 4% in 2022. Dat was gebaseerd op de prognose van 
het Centraal Planbureau (CPB) van maart 2021. 
In juni 2021 heeft het CPB nieuwe prognoses gepubliceerd. Volgens deze prognose is de verwachte toename van het 
bestand in 2022 verlaagd naar 2%. Deze bijstelling is door het Werkplein verwerkt in de Gewijzigde Begroting 2022 en 
de daarbij behorende 1e begrotingswijziging 2022. 
Toen de Gewijzigde Begroting net opgesteld was, bleek dat het CPB in september de prognose wederom had bijgesteld. 
Voor 2022 wordt nu uitgegaan van een daling van het bestand met 1,3%. Omdat dit een grote bijstelling is met 
behoorlijke financiële gevolgen, heeft het Werkplein besloten om deze wijziging te verwerken in een 2e 
Begrotingswijziging 2022 en deze tegelijkertijd met de Gewijzigde begroting 2022 aan de deelnemers aan te bieden. 
De uitvoering van de Wet Inburgering per 1 januari 2022 is door gemeenten opgedragen aan het Werkplein. Voor de 
verwachte uitgaven en beschikbare baten heeft het Werkplein een begroting 2022-2025 opgesteld.  
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Gewijzigde Begroting 2022, de 2e begrotingswijziging 2022 en 
de Begroting Inburgering 2022 van het Werkplein en daarbij geen zienswijze in te dienen. 
 
Wij stellen u voor: 
1. In te stemmen met de Gewijzigde Begroting 2022, de 2e begrotingswijziging 2022 en de Begroting Inburgering 2022 
van het Werkplein Hart van West-Brabant, en daarbij geen zienswijze in te dienen. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris,          De burgemeester, 
 


