
 

  Raadsbesluit 
 
 
 

 
 

Datum raadsvergadering:  Agenda nr.:  

Portefeuillehouder(s): Wethouder Verbraak Registratiecode: /74941 

Onderwerp: Herziene begroting 2017 WVS-groep 

 
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.  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 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van . 
 
 
De griffier,       De voorzitter, 


