
Aan 
Stuurgroep Herstructurering WVS
t.a.v. wethouder C. Zijlmans
Postbus 6
4650 AA Steenbergen

contactpersoon : Sabina de Bruijn Roosendaal : 11 January 2017
doorkiesnummer : 14 0165 ons kenmerk :  [kenmerk]

onderwerp : Zienswijze Concept Herstructureringsplan WSV en

Ketensamenwerking

bijlage :  

Geachte voorzitter,

U heeft het Herstructureringsplan WVS en Ketensamenwerking ter opiniering aangeboden aan 
de gemeenteraden van de negen samenwerkende gemeenten. Het college van Roosendaal heeft
hierover op 17 januari jl. besloten de raad voor te stellen een zienswijze te geven waarin wordt 
voorgesteld om in het definitieve Herstructureringsplan de volgende opmerkingen mee te nemen:

1. We constateren dat de instroom van mensen met een WSW-indicatie per 1 januari 2015 is 
gestopt. De werkgeversverplichting richting het huidige personeel van WVS blijft echter 
bestaan. Omdat de uitstroom van personeel niet in lijn loopt de kortingen op het rijksbudget, 
leidt dit tot structurele financiële tekorten. 

2. De ambitie van het Herstructureringsplan is middels de inzet van passende leerwerktrajecten 
mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, betere kansen bieden om aan het werk 
te komen én te blijven. Wij vinden dat in deze ambitie het beperken van de structurele 
financiële tekorten moet worden toegevoegd. 

3. Wij constateren dat het Herstructureringsplan geen inzicht geeft in de bijdragen aan het 
oplossen van het structurele financiële tekort van WVS Groep. Wij vragen de stuurgroep de 
activiteiten en inspanningen met betrekking tot het Herstructureringsplan te kwantificeren in 
meetbare (financiële) resultaten.

4. In het Herstructureringsplan concrete maatregelen op te nemen om toekomstige tekorten te 
beperken zodat extra bijdragen door de deelnemende gemeenten worden beperkt. De 
gemeenteraad vraagt de Stuurgroep Herstructurering WVS alles in het werk te stellen om ook
een stijging van het resultaat door een verhoging van de toegevoegde waarde te realiseren.

5. Gemeenten niet te confronteren met extra kosten ten behoeve van de herstructurering 
(€500.000 in 2017 en 2018) maar deze te dekken uit de Algemene Reserve van WVS-groep. 



Wij vertrouwen er op dat bovenstaande opmerkingen in het definitieve herstructureringsplan 
worden verwerkt. Een afschrift van deze brief is tevens verzonden aan de leden van de 
bestuurstafel Sociaal domein, agenda onderdeel ‘WVS’. 

 Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris,                         De burgemeester,


