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Herziene begroting 2019 WVS

Ontwerp Herziene Begroting 20L9 WVS

Kennisnemen van
De herziene begroting 201.9 van WVS

lnleiding
Op 15 april 20L8 heeft WVS een ontwerpbegroting 2019 aangeleverd bij de deelnemende gemeenten. Deze
ontwerpbegroting 2019 is, voorzien van een zienswijze, door uw gemeenteraad vastgesteld op 28 juni 2018. ln
het AB WVS van 2 juli 2018 is de ontwerpbegroting 2019 vervolgens, met inachtneming van de ingediende
zienswijzen van de gemeenten, vastgesteld.
ln de vastgestelde zienswijze van de gemeente was opgenomen dat WVS, in het geval de meicirculaire 20L8
tot grote financiële afwijkingen zou leiden, een herziene begroting 20L9 voorlegt.
De meicirculaire 2018 leidt tot een positief effect voor WVS. Daarom biedt WVS nu een herziene begroting
20L9 aan de deelnemende gemeenten aan.
Middels deze raadsmededeling willen wij de herziene begroting 20L9 graag onder uw aandacht brengen.

lnformatie/kernboodschap
Be I o ng rij kste w ijzig i n ge n
Ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2OL9 zijn de volgende wijzigingen verwerkt in de herziene
begroting 2019:
¡ ln de herziene begroting 2019 is rekening gehouden met de aan de deelnemende gemeenten toegekende

participatiebudgetten (Wsw-deel), zoals deze bekend zijn gemaakt in de meicirculaire 2018. ln de herziene
begroting is uitgegaan van een gemiddelde rijksbijdrage SW van €24.939 per arbeidsjaar (SE). Deze
rijksbijdrage was in de reeds vastgestelde begroting € 23.838. Het totale financiële effect van de
meicirculaire 2018 voor het jaar 2019 bedraagt € 594.000 positief.

o ln de herziene begroting 20L9 is rekening gehouden met de toekenning van het Lage lnkomens Voordeel
(LlV) over 2018, waarbij is uitgegaan van de berekeningssystematiek zoals deze is gehanteerd voor de LIV

2017.ln de vastgestelde begroting was een voorzichtige raming van de L|V-uitkering opgenomen van
€ 350.000. Volgens de berekeningssystematiek van het LIV 2017 wordt deze uitkering hoger. Het totale
financiële effect van de herberekening van de toekenning van het LIV over 20L8 bedraagt € 400.000
positief. Kanttekening hierbij is wel dat de toekenning over de jaren 2019 en verder hoogst onzeker is.

o ln de herziene begroting wordt, evenals in de vastgestelde begroting 2019, in 2019 rekening gehouden met
het uitkeren van transitievergoedingen aan medewerkers die wegens langdurige ziekte uit dienst gaan.

lnmiddels is in wetgeving vastgelegd dat vanaf 2O2O (met terugwerkende kracht) via het UWV een
compensatie zal worden ontvangen voor de uitgekeerde transitievergoedingen bij het beëindigen van
dienstverbanden wegens langdurige ziekte. Daar staat dan wel tegenover dat werkgevers hiervoor een
hogere premie gaan betalen. Deze premie komt in plaats van de transitievergoedingen.
ln de herziene begroting is opgenomen dat in 2O2I (met terugwerkende kracht) een eenmalige
compensatie van € 1.500.000 zalworden ontvangen. Vanaf 2O2Ois rekening gehouden met een verhoging
van de sociale lasten van € 250.000 per jaar (deze lasten komen dus in plaats van de transitievergoedingen,
die in de vastgestelde begroting jaarlijks op € 500.000 werden geraamd).
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ln de herziene begroting zijn de financiële consequenties van de acties die voortkomen uit de zogenaamde
Houtskoolschets doorontwikkeling WVS verwerkt. Het totale financiële effect hiervan bedraagt € 282.000
negatief.

ln de vastgestelde begroting 2019 is uitgegaan van een toegevoegde waarde van 30% van het wettelijk
minimum loon (WML)voor beschut werkers. Dit blljkt (nog) niet haalbaar. ln de herziene begroting is
uitgegaan van een meer realistische verwachting (€ 6.000 per fte) conform het landelijk gemiddelde. Het
financieel effect hiervan bedraagt € 165.000 negatief.
ln de vastgestelde begroting 2019 is opgenomen dat WVS voor de begeleiding van participanten (met of
zonder loonkostensubsidie), die tijdelijk werkzaam zijn binnen het groenbedrijf van WVS, een bedrag van
€ 4.000 per traject zou ontvangen. Deze vergoeding wordt echter n¡et betaald. Dit is aangepast in de
herziene begroting. Het totale financieel effect bedraagt € 172.000 negatief.
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Saldo herziene begroting 2019
Als gevolg van de wijzigingen die hierboven zijn genoemd is het exploitatietekort op de begroting van WVS
voor 2019 kleiner geworden.
De herziene begroting 20L9 sluit met een exploitatietekort van € 8.182.000 in 2019.
ln de vastgestelde begroting was voor 20L9 sprake van een exploitatietekort van € 8.569.000.
Dit betekent voor 2019 dus een voordelig verschil van € 387.000.
Het exploitatietekort op de begroting van WVS wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen. Omdat het tekort
minder negatief is geworden, kunnen de gemeentelijke bijdragen naar beneden bijgesteld worden. Voor de
gemeente Roosendaal betekent dit in 2019 een voordeelvan € j.09.132.

P roces va stste I I i ng h e rzi e ne be g roti n g
De herziene begroting 2019 leidt niet tot een negatiever exploitatieresultaat ten opzichte van de reeds
vastgestelde begroting 2019. Tevens is er geen sprake van een wijziging van te realiseren beleidseffecten en
beleidsdoelstellingen. Dit betekent dat, conform het gestelde in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling
WVS-groep, de zogenaamde zienswijze procedure achterwege kan blijven. De ontwerp herziene begroting
201-9 wordt ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd.

Consequenties
De wijzigingen in de herziene begroting 2019 zijn financieel van aard. Als gevolg van de aanpassingen wijzigt
het geraamde exploitatieresultaat van WVS voor de komende jaren. ln onderstaande tabel is weergegeven
wat het exploitatieresultaat is volgens de vastgestelde begrotin g2Ot9 en wat het exploitatieresultaat volgens
herziene begroting 2019 is.

Exploitatieresultaat VWS 2019 2020 202L 2022
Vastgestelde begroting 2019 -/- 8.s69.000 -/- 9.s79.0O0 -/- eJs4.00o -/- 9.422.OO0
Herziene begroting 2019 -/- 8.182.000 -/-e.230.000 -/- 7.808.000 -/- 9.2eS.000
Verschil + 387.000 + 749.000 + 1.946.000 + 124.000

Voor alle jaren is dus nog sprake van een fors negatief exploitatieresultaat. Wel is er als gevolg van de
aanpassingen in de herziene begroting sprake van een minder groot tekort; een voordelig verschil derhalve.

Het negatieve exploitatieresultaat wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen. Omdat de geraamde
exploitatieresultaten minder negatief zijn, kunnen de gemeentelijke bijdragen naar beneden worden bijgesteld.
Voor Roosendaal is in onderstaande tabel weergegeven wat de gemeentelijke bijdrage was volgens de
vastgestelde begroting en welke bijdrage nu geldt conform de herziene begroting.

Gemeente¡¡ike bijdrage
Roosendaal 2019 2020 202t 2022

Vastgestelde begroting 201.9 2.394.279 2.788.250 2.725.382 2.632.617
Herziene begroting 2019 2.286.1,47 2.578.970 2.181,.647 2.597.970
Verschil LO8.L32 209.280 s43.735 34.647



Voor alle jaren geldt een positief verschil. Zodra het AB van WVS de herziene begroting 20L9 heeft vastgesteld

zullen de gemeentelijke bijdragen voor de komende jaren in onze gemeentebegroting worden aangepast'

Communicatie
De herziene begroting 2019 van WVS is tot stand gekomen na overleg met de ketenpartners, dat wil zeggen

met het Werkplein Hart van West-Brabant, de ISD Brabantse Wal en de deelnemende gemeenten.

Vervolg(procedure)
De herziene begroting 2OI9 zal geagendeerd worden voor de openbare vergadering van het AB WVS op 10

december 20L8.

Bijlagen
L. Ontwerp Herziene begroting 2019 WVS, inclusief meerjarenraming 2020 - 2022

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoe e te hebben geïnformeerd
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