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Roosendaal
Raadsmededeling

Datum Nr

het college van burgemeester en wethouders, portefeui I lehouder Verbraa kVan:

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: College, DT, M. van der Linden, Z. Mazouz, R. Raaijmakers, H.Becx

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst SW 2017 irt fin anciële situatie SW

Bijlage

Kennisnemen van
Het besluit van het college om de dienstverleningsovereenkomst SW met WVS-Groep voor 2017 vast

te stellen

Inleiding
De gemeente krijgt van het Rijk budget om een vastgesteld aantal arbeidsplaatsen in de sociale

werÉvoorziening t,e realiseren ten behoeve van personen die tot de Wsw-doelgroep behoren- De

uitvoering van de Wsw is ondergebracht bijWVS-groep. Binnen de WVS werken mensen met een
(ernstige) arbeidsbeperking (Wsw-er). Jaarlijks wordt met WVS-groep een dienstverlenings-

òuereenkomst afgesloten, ôp grond waarvan WVS-gemeenten en WVS het realiseren van het onder de

Wsw vastgestelde aantal arbeidsplaatsen met overdracht van de toegekende rijksmiddelen

formaliseren.

I nformatie/kernboodscha p

17 januari heeft het college de dienstverleningsovereenkomst voor 2017 vastgesteld. Alle negen in

WúS-groep deelnemende gemeenten zullen dezelfde dienstverleningsovereenkomst afsluiten met

WVS-groep, uiteraard met het eigen door het Rijk vastgestelde aantal arbeidsplaatsen. De

overeenkomst wordt jaarlijks afgesloten en geldt voor 1 jaar'

De dienstverleningsovereenkomst heeft alleen betrekking op de uitvoering van de Wsw- Voor de

activiteiten in het kader van de Participatiewet worden door de WVS raamovereenkomsten afgesloten

met het Werkplein Hart van West-Brabant en worden door de gemeente afspraken vastgelegd met

het Werkplein. Verder zijn voor WVS de afspraken met betrekking tot de Herstructurering WVS-groep
maatgevend.

Consequenties
Ondanks de invoering van de Participatiewet in 2015 blijft de Wet sociale werkvoorziening bestaan tot

de laatste Wsw'er mét pensioen gaat. De rijkbijdrage is gekoppeld aan het aantal Wsw-ers en zal dus

de komende jaren sterk dalen. Voor Roosendaal loopt de korting op het rijksbudget op van € 1,3

miljoen in 20i7 naar € 4,3 miljoen in 2021. Omdat de uitstroom van personeel niet in lijn loopt de

kortingen op het budget, leidt dit tot structurele financiële tekorten.

Op 15 december heeft WVS-Groep het college en uw raad middels de aanbieding van de Herziene

begroting 2017 geinformeerd over de extra tekorten als gevolg van de lagere rijksbijdrage. De

coñsequenties vãn de Herziene begroting 2017 van WVS voor Roosendaal zijn samengevat in de

onderstaande tabel.

2017 2018 2019 2020 2021

Gemeentelijke bijdrage
exploitatie begroot

635.092 635.092 635.092 635.092 635.092

Conform herziene begroting 1.321.575 1.721.964 1.920j32 2.075.520 2.O75.520

Nadeel, nog niet opgenomen
in begroting

-1.686.¿183 .t-
1.086.872
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Vervolg(procedure)
De herziene begroting WVS 2017 zal worden behandeld tijdens de vergadering van het Algemeen
Bestuur op 10 april. Tot die tijd wordt uw raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te brengen.
Op dit moment vindt binnen de regio afstemming plaats over de op te stellen zienswijze. Het college zal
u op korte termijn hierover informeren en u een raadsvoorstel voorleggen.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoe te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van ndaal,
De secretaris, De burge eester,


