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Gemeente

R oosen daal

Aan de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal

Roosendaal, 18 juni 2020

Onderwerp: Toezeggingen Commissievergadering 9 juni 2020

Geachte Raadsleden,
Graag bied ik u hierbij de reacties aan op de toezeggingen naar aanleiding van het raadsvoorstel

"Zienswijzen begrotingen 2021 Gemeenschappelijke regelingen" uit de Commissievergadering van 9

juni 2020.
Toezegging burgemeester Van Midden: een schriftelijke toelichting op het procesvoorstel over hoe
de raad beter ge'Ínformeerd kan worden over Gemeenschappelijke regelingen en een schriftelijke

beantwoording van de vragen over de Veiligheidsregio.

Wordt aan voldaan in een aparte brief.
Toezegging wethouder Theunis: in alle zienswijzen op de gemeenschappelijke regelingen zal

worden opgenomen dat de effecten van corona in kaart moeten worden gebracht.
Wordt aan voldaan voor de raadsvergadering van 25 juni 2020 met een addendum op het
raadsvoorstel "Zienswijzen begrotingen2O2t Gemeenschappelijke regelingen".
Toezegging wethouder Theunis: herhaalde issues worden voortaan in de zienswiizen inzichtelijk

gemaakt, zodat de raad dat niet zelf hoeft uit te zoeken.

Wordt aan voldaan bijde zienswijzen op de begrotingen2022 van de Gemeenschappelijke
regelingen.
Toezegging wethouder Koenraad: de raad te berichten als er daadwerkelijk besluiten genomen
worden over het vraagstuk bij de GGD om de kosten ten behoeve van de modernisering van de

dienstverlening in 2023 en2024 te dekken uit de uitstroom van medewerkers.

Wordt aan voldaan bij daadwerkelijke besluitvorming.
Toezegging wethouder Koenraad: de raad informeren over de voorzett¡ng van het RUPS-proiect

Iregionaal uitstapprogramma voor prost¡tuees].

Wordt aan voldaan bij daadwerkelijke besluitvorming.
Toezegging wethouder van Ginderen in Commissievergadering d.d. 9 iuni 2020 m.b.t. WVS:
De risico's waar WVS mee te maken heeft zijn in de begroting opgenomen en gekwantificeerd, maar

de beheersingsmaatregelen nog niet. lnformatie over de factoren die invloed hebben op de risico's
zijn wel bekend. Toegezegd is om deze met de raad te delen. Hieronder zijn de factoren nader
omschreven. Daarbij is aangegeven welke factoren wel beïnvloedbaar zijn en welke niet.

Risico

Ondernemersrisico

Opdrachten gemeenten
Rijksbijdrage
Rijksbeleid

Rente

Factoren
BeTnvloedbaar op de gebieden van o.a. debiteurenbeheer en
voorraadrisico. Het algemene economische klimaat en extreme
situaties zoals Corona zijn niet beïnvloedbaar. Wel is het aan WVS om
hier zo goed als mogelijk mee om te gaan, en kansen te pakken en

risíco's te reduceren.
WVS kan haar dienstverlening in kwaliteit beïnvloeden. Echter het
inkoopbeleid van de gemeenten is voor de WVS slechts beperkt
beinvloedbaar.

Niet beTnvloedbaar.
Niet beinvloedbaar. Het is natuurlijk wel aan de WVS om hier zo goed
mogelijk mee om te gaan door risico's te mitigeren en eventueel te
verzekeren.
Door de huidige structuur met een relatief lage algemene reserve
(buiten de huidige bestemmingsreserves) is WVS voornamelijk
gefinancierd met vreemd vermogen. Een goed treasurybeleid is
derhalve noodzakelijk. De algemene rentestand is door WVS niet
beTnvloedbaar.

Tra nsitievergoeding

Arbeidskosten

gerelateerde
verplichtingen

Uitstroom SW-kader

Beschut werk

Niet beinvloedbaar.
Vakantiegeldverplichtingen zijn niet beïnvloedbaar. Verloftegoeden zijn
wel beinvloedbaar, met inachtneming van de regels van de cao's.
Niet beïnvloedbaar, want dit is o.a. gerelateerd aan de pensioendata
Waar WVS wel nadrukkelijk naar kijkt is herverdeling van taken,
duurzame inzetbaarheid, span of control van nieuwe niet-SW
leidin ggevenden
Plaatsingen vinden plaats via de werkpleinen. Dit is o.b.v. van aanbod
(indicatie) vanuit het UWV. Dit verloopt goed. Waar WVS geen invloed
op heeft, maar wat wel een risico is, is dat de begeleidingsorganisatie
alleen gefinancierd kan worden uit de begeleidingsvergoeding die WVS
ontvangt. Er is geen financiering mogelijk vanuit omzet (d¡t komt omdat
de loonkostensubsidie en omzet communicerende vaten zijn). Voor de
keten is het van belang dat er een zo hoog mogelijke loonwaarde door
WVS wordt gerealiseerd, zodat in de keten de lasten het laagst zijn
(loonkostensubsidies voor werkpleinen worden dan laag). WVS moet
voor zijn exploitatie met de begeleidingsvergoeding de
begeleidingskosten financieren. Dit is niet toereikend, mede doordat de
begeleidingsorganisatie er al is en de instroom pas in de loop van het

jaar plaatsvindt.

Leerwerktrajecten

Plaatsingen vinden plaats via de werkpleinen. ln de kaderbrief worden
de aantallen afgesproken. Echter, de realisatie blijft achter. Dit heeft
meerdere oorzaken die door WVS niet beïnvloed kunnen worden. Om
wel aan haar contractverplichtingen te kunnen voldoen heeft WVS wel
een begeleidingsorganisatie klaar staan, welke niet wordt gedekt door
opbrengsten. De specifieke vaardigheden benodigd bij de begeleiding
van deze doelgroep maakt het lastig om de begeleiding op hele korte

term n en voor korte periodes aan te trekken

CAO Participatie

Cashflow

Corona

Niet beïnvloedbaar. Wel noodzakelijk dat deze er komt. Anders is het
risico dat de volledige nieuwe doelgroep verloond dient te worden in
de duurdere cao SW of cao SGO. Echter, een landelijke cao zal altijd
extra (loon-)kosten met zich meebrengen t.o.v. de huidige situatie.
Onttrekken van gelden aan de organisatie, b.v. d.m.v. aanspreken van
de reserves van WVS, maakt dat WVS een nog grotere
financieringsbehoefte krijgt. Risico's m.b.t. financieringskosten worden
dan groter. Besluit hiervan ligt bij de gemeenten.
Algemene economische effecten van een dergelijke pandemie zijn door
WVS niet beïnvloedbaar. Wat WVS wel heeft gedaan is zo goed
mogelijk doordraaien met zorg voor haar kwetsbare medewerkers.
Hiermee tracht zij haar medewerkers zo veel als mogelijk een goede
structuur te bieden en samen met haar klanten en leveranciers zo goed
mogeliik deze periode door te komen.

Toezegging wethouder van Ginderen in Commissievergadering d.d. 9 iuni 2020 m.b.t. leerplicht en
Corona:
Ten aanzien van RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) heeft de VLP een aantal vragen gesteld met
betrekking tot leerplicht en corona. Deze vragen vallen eigenlijk buiten de orde van de vergadering.
Daarom heeft wethouder van Ginderen toegezegd deze schriftelijk te zullen beantwoorden.
Hieronder vindt u de antwoorden op de gestelde vragen.
a

Nu de leerlingen thuis onderwijs volgen en weer deels naar school gaan, zijn er nu meer

meldingen bij de leerplichtambtenaar?
Het aontal meldingen ligt lager dan het gebruikeliike aontol verzuimmeldingen.
Meldinaen uit PO

zijn sinds 71 mei gedeeltelijk opgestart en z¡jn moondag I iuni weer volledig
geopend. De middelbore scholen zijn per 2 juni gestort met deels onderwiis op school.
ln de eerste week kwamen er 23 verzuimmeldingen voor de hele regio West-Brobant. Meestol
werd daorbij ook expliciet qangegeven dot het ging om ouders die hun kinderen niet naar school
durven loten gaon uit ongst voor besmetting. ln de 2' week na 17 mei kwomen er 5L meldingen
binnen uit het PO voor de regio.
tn de ofgelopen twee weken bleven er nog steeds meldingen binnenkomen over bosisschool
leerlingen die thuis werden gehouden uit angst voor besmetting. Een deel is inmiddels terug naqr
school. Sommige ouders hebben de eerste twee weken afgewocht; toen bleek dat dat goed ging,
hebben zij hun kind(eren) weer noor school laten goan.
De basisscholen

Meldinaen uit VO en MBO
Ook uit VO en MBO zijn nog veel meldingen gekomen. ln veel gevallen wos er onduideliikheid over
wot er gedoon moest worden en/of konden de ouders de jongeren niet genoeg begeleiden of
adnsporen.
De afgetopen week zijn er een poor meldingen ontvongen van VO-leerlingen die sinds de opstort

vonaf 2 juni hebben verzuimd. Dit woren er nog erg weinig. Mogelijk zijn de scholen zelf ook nog
zoekende bij het opstarten von het onderwijs op school.
okel Klos lI.SK)
lnternationale
De ofgelopen twee weken zijn er heelveel meldingen binnengekomen von de

lSK. Het

ging nog

vook om verzuim wot ol in moart of opril ¡s gestort. De ISK vermeldde bij de meldingen zelf nog
nauwelijks informatie. Doarom is nog niet duidelijk om wot voor situat¡es dat gaot. Er werd olleen
gemeld dot het online onderwiis niet gevolgd werd.
a

ls er binnen bureau leerplicht voldoende capaciteit om gehoor te geven aan alle signalen?

Op dit moment is er voldoende copaciteit beschikbaor. Verwochting is wel dot op langere termiin
de consequenties van de coronocrisis meer von leerplicht en RMC zol goon vragen.
a

Hoe worden de ouders nu in kennis gesteld door de leerplichtambtenaar?
De teerptichtambtenoor

videobellen.

Als er geen

stuurt een brief, zoekt telefonisch contact of contoct door middel van
contact te krijgen is, dan wordt een deurbezoek ofgelegd.

a

Welke maatregelen worden er getroffen tegen leerlingen/ouders waarvan de kinderen nauwelijks
tot geen schoolwerk maken/nauwelijks tot geen online lessen volgen/door ouders worden
thuisgehouden van school?
De teerptichtambtenoar zal proberen in contact te komen met de ouder(s)/verzorger(s) en/of de
leerling, met ols doet het op gqng brengen von de deelname aon het lesprogrammo. Als het nodig
is, wordt verwezen naar vrijwillige hulpverlening. Dit wordt ook teruggekoppeld noar school. Er
wordt dus verbinding gemaakt tussen ouders en/of leerling en school. Woor nodig wordt een
deurbezoek afgelegd. Afhankelijk von de situotie wordt dit gedaon door de leerplichtambtenaor of
een ketenportner. De leerplichtombtenoren zijn in de gelegenheid gesteld om een training te
volgen in het voeren van deze deurgesprekken met ouder(s)/verzorger(s). Zorg staat centroal en er
zal vooralsnog niet gehandhaofd worden.

a

ls er een zomerschool voor leerlingen die een te grote achterstand hebben opgelopen?
Hierover is nog niets bekend.

a

Zo ja, hoe ziet de organisatie in deze eruit en hoe worden betreffende ouders hierover

geinformeerd?
Zie het antwoord op de vorige vrdog.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,
t

dr. A.A.B. (Toine) Theunis

Wethouder financiën, ruimtelijke ordening, wonen en cultuur

