
 

 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal  

  

Roosendaal,   2 november 2020  

  

Onderwerp: Reacties gemeenschappelijke regelingen op zienswijze effecten corona  

  

Geachte Raadsleden,  

Graag bied ik u hierbij aan de reacties van de gemeenschappelijke regelingen op uw zienswijze bij de 

begroting 2021 inzake het in kaart brengen van de effecten van corona. 

Zoals aan u toegezegd, is in alle zienswijzen opgenomen dat de effecten van corona inzichtelijk 

moeten worden gemaakt. De gemeenschappelijke regelingen zijn hiervan 26 juni 2020 schriftelijk op 

de hoogte gesteld. 

Veel gemeenschappelijke regelingen gaven aan pas in het najaar inzicht in de effecten van corona te 

kunnen bieden. De gemeenschappelijke regelingen hebben een reactie aangeleverd via een brief, 

een email, in de bestuursrapportages en/of in een begrotingswijzing. In de bijlage bij deze brief treft 

u een overzicht van de reacties van de gemeenschappelijke regelingen op uw zienswijze.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend,  

Het college van burgemeester en wethouders,  

Namens dezen,  

  

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

Wethouder financiën, ruimtelijke ordening, wonen en cultuur 
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Reacties gemeenschappelijke regelingen op zienswijze effecten van 
corona in begroting 2021 
 

In deze bijlage vindt u een overzicht van de reacties van de gemeenschappelijke regelingen op uw 

zienswijze bij de begroting 2021 inzake het in kaart brengen van de effecten van corona. 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
Als reactie op uw zienswijze ontving u op 6 oktober 2020 via de dagmail de bestuursrapportage 2020. 

In deze bestuursrapportage wordt uitgebreid aandacht besteed aan de effecten van corona.  

Regio West-Brabant 
Als reactie op uw zienswijze ontving u op 10 juli 2020 via de dagmail de eerste bestuursrapportage 

2020. In deze bestuursrapportage wordt globaal ingegaan op de gevolgen van corona. In de tweede 

bestuursrapportage 2020 zal dit concreet worden gemaakt. 

De tweede bestuursrapportage 2020 staat geagendeerd voor de vergadering van het algemeen 

bestuur van 26 november 2020. 

ICT West-Brabant West (ICTWBW) 
Onderstaande reactie op uw zienswijze is opgenomen in een email van 14 oktober 2020 aan de 

contactambtenaar. 

Het COVID-19 virus en de maatregelen die het kabinet vanaf maart heeft genomen hebben tot gevolg 

gehad dat de meeste werkzaamheden van medewerkers van ICT WBW vanuit huis zijn gedaan. Alleen 

werkzaamheden die op locatie gedaan moesten worden zijn op locatie uitgevoerd. Voor 

werkplekondersteuning zijn die werkzaamheden op locatie zoveel mogelijk op afspraak uitgevoerd. 

Over het algemeen kan het werk van ICT WBW goed worden uitgevoerd vanuit huis. ICT WBW had 

vanaf het begin van de Corona-uitbraak de beschikking over goede digitale communicatiemiddelen 

als Microsoft Teams, waardoor de communicatie en de werkzaamheden niet zijn verstoord. De impact 

op de dienstverlening is wat dat betreft dan ook niet heel groot. 

Waar ICT WBW wel extra werk aan had, was het voorzien van een aantal ICT-oplossingen voor enkele 

gemeenten. Dit betrof: 

- Versnelde uitrol van een digitaal raadssysteem voor de gemeente Moerdijk 

- Versnelde uitrol van laptops en thuiswerkplekken voor medewerkers van Moerdijk, zodat deze 

konden thuiswerken 

- Opschalen infrastructuur t.b.v. thuiswerken voor alle deelnemers (o.a. licentie-uitbreidingen) 

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van het plaats- en tijdonafhankelijk 

werken. Voor de standaard kantoorautomatisering was deze werkwijze al een aantal jaren 

beschikbaar. Vanaf eind 2019 kunnen ook gebruikers met zware toepassingen (zoals CAD-tekeningen, 

fotobewerking en dergelijke) vanaf afstand (bijv. thuis) hun werkzaamheden verrichten. Voor de 

Gemeenten Roosendaal en Etten-Leur waren deze werkplekken al voor de Corona crisis opgeleverd. 

Voor Moerdijk en Tholen is dat in een latere fase gerealiseerd. Daardoor is het aantal medewerkers 

dat alleen op locatie kan of moet werken enorm afgenomen.   
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De consequentie van dit extra werk is dat dit extra druk heeft gelegd op de behandeling van ons 

reguliere werk en op de projecten die we realiseren in het kader van de verbetering van de 

infrastructuur en de dienstverlening. Doordat de medewerkers van ICT WBW een extra tandje hebben 

bijgezet is zijn de negatieve gevolgen hiervan beperkt gebleven. 

De extra werkzaamheden die we hebben opgepakt, komen uit de basisbegroting. 

Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL) 
Onderstaande reactie op uw zienswijze is opgenomen in de definitieve ontwerpbegroting 2021. 

Voor het RBL is het op dit moment lastig een juiste inschatting van de effecten van Corona op de 
doelgroep te maken. De reguliere formatie wordt volledig ingezet om de leerlingen en studenten te 
bedienen. Hoewel dat goed loopt is het onduidelijk wat de impact op de lange termijn is. De 
verwachting is dat er in september/ december 2020 en mogelijk langer een extra beroep op Leerplicht 
en RMC wordt gedaan. Dan is er meer zicht op mogelijke achterstanden, schooluitval of voortijdig 
schoolverlaten. De grootste risico wordt gezien in het MBO, waar vaker sprake is van grotere 
schooluitval. De effecten zijn nu nog niet zichtbaar en is moeilijk te overzien. Inschatting is dat de 
risico’s beperkt zijn. De extra werkzaamheden zullen we proberen te combineren met de huidige 
taken en formatie. Het RBL blijft alert, RBL zal hierover separaat communiceren. Vergelijkbare 
organisaties in den lande als het RBL geven gelijke signalen af. 

West-Brabants Archief (WBA) 
Onderstaande reactie op uw zienswijze is opgenomen in een email van 8 oktober 2020 aan de 

contactambtenaar. 

De landelijke maatregelen die vanaf 12 maart 2020 gelden m.b.t. corona zijn door het WBA 
overgenomen en sindsdien gevolgd. Dit betekent dat thuis werken de norm is en dat bijeenkomsten 
met meerdere personen via videobellen verlopen. Medewerkers hebben IT faciliteiten gekregen om 
thuis te kunnen werken. De publieksfaciliteiten zijn in de periode 12 maart 2020 tot 9 juni 2020 in 
fysieke zin geheel stilgelegd. Pas na 9 juni 2020 was er weer een mogelijkheid voor bezoekers om 
naar de studiezaal van het WBA te komen, op afspraak. Het toegestane aantal bezoekers is steeds 
beperkt gehouden en bedraagt nog steeds niet meer dan wat landelijk is toegestaan. Wellicht als een 
tegengewicht voor de beperkingen van de fysieke dienstverlening is de digitale dienstverlening de 
afgelopen periode juist enorm toegenomen. Op onze website berichtten we daar als volgt over: 
https://westbrabantsarchief.nl/actueel/nieuws/243-forse-toename-websitebezoek-in-coronatijd  

Het WBA zal de huidige vorm van de fysieke dienstverlening in de studiezaal naar verwachting 
continueren, ook na corona. De transitie naar een meer en meer digitale informatieverstrekking was 
al ingezet maar wordt beslist versneld als effect van de coronacrisis. Projecten als doorontwikkeling 
van Scanning on Demand, vernieuwing van de website en innovatie van databeheer en -gebruik 
worden nog meer dan voorheen speerpunt. De financiële effecten zijn nog niet volledig in beeld maar 
zullen, zodra beschikbaar, de komende een a twee jaar op de bestuurlijke agenda gaan komen.    

De coronacrisis heeft gelukkig niet geleid tot vertraging in het proces van implementatie van het 
nieuwe E-depot van het WBA. Op 9 september jl. is, volgens planning, de testomgeving van het 
geheel functionerende E-depot gedemonstreerd aan de deelnemende gemeenten. Voor wat betreft 
de lopende aansluittrajecten op dit E-depot hebben we wel gemerkt dat er een inhaalslag 
noodzakelijk is, maar dit is niet geheel en al aan corona toe te schrijven. 

Voor de exploitatie over 2020 zijn de effecten gering zo niet verwaarloosbaar. Over de financiële 
gevolgen heeft het WBA reeds gerapporteerd in de jaarrekening 2019 als volgt: 

https://westbrabantsarchief.nl/actueel/nieuws/243-forse-toename-websitebezoek-in-coronatijd
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Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, en zoals het 
zich nu laat aanzien evenmin voor onze begroting 2020 en voor de jaren daarna. Of er financiële 
impact zal zijn en zo ja, hoe groot die zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s 
en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We 
bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende 
deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. 

Werkvoorzieningschap (WVS) 
Onderstaande reactie op uw zienswijze is opgenomen in een brief die u op 6 juli 2020 via de dagmail 
heeft ontvangen. 
 
WVS zal in het najaar een herziene begroting 2021 in procedure brengen waarin de gewijzigde 
bedragen uit de mei- en september circulaire verwerkt zullen zijn, alsmede de (financiële) gevolgen 
van de coronacrisis en de actuele cijfers met betrekking tot het LIV en de compensatie van de 
transitie-vergoedingen.  
 
De herziene begroting 2021 van WVS heeft een lagere algemene bijdrage tot gevolg en zal medio 
november via een afzonderlijke raadsmededeling aan u worden aangeboden. 
 

Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein) 

Onderstaande reactie op uw zienswijze is opgenomen in een brief die u op 9 september 2020 via 
de dagmail heeft ontvangen. 
 
In september zullen wij op basis van de dan bekende ontwikkeling van het bestand met een zo 
goed mogelijke prognose en scenario’s voor 2020 en 2021 en verdere jaren komen. De komende 
maanden hebben we, ook voor een goede afstemming met de gemeenten, nodig om inzicht in 
alle gevraagde, maar ook benodigde elementen (halfjaarcijfers, ontwikkelingen qua economie 
en werkgelegenheid, werkloosheid, gebruik Tozo2 en de in- en uitstroom in de bijstand) voor 
een gewijzigde begroting te verkrijgen. Hierbij is de samenhang met de inkomsten vanuit het 
Rijk voor onder andere de Buiguitgaven van groot belang om al dan niet in september tot een 
gewijzigde begroting voor 2020 en verdere jaren te komen. 
 
Vanwege corona is de verwachting dat het aantal bijstandsklanten fors stijgt. Deze verwachting heeft 

het Werkplein vertaald in de tweede bestuursrapportage 2020, die medio november via een apart 

raadsvoorstel aan u zal worden voorgelegd. 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
Onderstaande reactie op uw zienswijze is opgenomen in een brief die u op 17 juli 2020 via de 

dagmail heeft ontvangen. 

De corona-crisis heeft invloed op nagenoeg alles en iedereen. Ten tijde van het opstellen van de 
begroting 2021 is nog niet (volledig) te overzien wat de beleidsmatige en financiële consequenties 
voor de verbonden partij zijn. Indien, in de loop van 2020 of 2021, blijkt dat substantiële effecten zich 
voordoen, gaan wij ervan uit dat een begrotingswijziging aan de deelnemers wordt voorgelegd.  

GGD West-Brabant 
Een reactie op uw zienswijze is opgenomen in een brief die u op 19 oktober 2020 via de dagmail 

heeft ontvangen. Deze brief gaat specifiek in op de financiële gevolgen van corona. 
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Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 
Onderstaande reactie op uw zienswijze is opgenomen in een brief die u op 9 september 2020 via de 

dagmail heeft ontvangen.  

Uiteraard worden de gevolgen van de Coronacrisis (zowel voor de prestaties als financieel) uitgebreid 

opgenomen in de bestuursrapportage van het najaar (over de periode januari t/m augustus) en in de 

jaarstukken over het jaar 2020. 

Deze bestuursrapportage 2020 was bij het opmaken van deze bijlage nog niet gereed.  

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 
Onderstaande reactie op uw zienswijze is opgenomen in een brief die u op 27 juli 2020 via de 

dagmail heeft ontvangen. 

Bedankt voor het besluit om in te stemmen met de begroting 2021 van de BWB. De effecten van 
corona zullen periodiek gemonitord en in beeld worden gebracht voor onze deelnemers. 

De BWB heeft de effecten van corona verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2020. Hieruit volgt 
een begrotingswijziging, die voor een zienswijze aan de raad wordt voorgelegd. U kunt het 
raadsvoorstel hierover medio november tegemoet zien. 


