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Onderwerp:  

Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en 

Bollenstreek 

 

 

Wij stellen voor:  

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek 

(GR KDB) te laten weten dat u kunt instemmen met de begroting 2013. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

-  de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) 

-  de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 

-  de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 

 

 

Inleiding: 

De GR KDB voert voor gemeente Hillegom de Wet sociale werkvoorziening uit. In de 

raadsvergadering van 19 mei 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met een hogere 

gemeentelijke bijdrage om de bezuinigingen vanuit het rijk te dekken, met de 

opmerking dat de ontwikkelingen rondom de regeling ‘werken naar vermogen’ 

zorgen voor onzekerheid in het financiële meerjarenbeleid. 

 

In de begroting 2013 van de GR KDB wordt geschreven dat er veel onzekerheid is 

over de uitvoering en de praktische gevolgen van de invoering van de Wet werken 

naar vermogen op 1 januari 2013. Dit betekent ook dat de begroting gebaseerd is op 

ongewijzigd beleid. Het is nog onbekend welke kant de gemeenten op willen met de 

GR KDB en de uitvoeringsorganisatie MareGroep. 

 

Argumenten: 

1.  Wij zijn verplicht om het exploitatietekort van de GR KDB te dekken. 

In artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek staat: 

“Mocht enig exploitatiejaar een nadelig saldo opleveren, dan zal het exploitatietekort 

in beginsel worden gedekt uit het egalisatiefonds gemeenten. Indien en voor zover 

het egalisatiefonds gemeenten ontoereikend is om het gehele exploitatietekort in 

R
A

A
D

S
V

O
O

R
S
T
E
L
  

GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 



 

  2 

enig jaar te dekken, zal in het resterend tekort worden bijgedragen door de 

deelnemende gemeenten.” 

 

2.  De hogere gemeentelijke bijdrage is al opgenomen in de gemeentelijke 

meerjarenbegroting. 

Hillegom moet een gemeentelijke bijdrage van € 95.151 betalen (Begroting 2013, blz. 

15).  

In de gemeentelijke meerjarenbegroting 2012 zijn de volgende verliesbijdragen 

opgenomen, conform het raadsbesluit van 19 mei 2011: 

2013: € 96.057 

2014:  €  179.428 

2015:  €  234.253 
 

De gemeentelijke bijdrage voor 2013 is gedekt in de conceptbegroting. Voor de jaren 

2014 en 2015 is nog geen uitsplitsing gemaakt per gemeente, omdat de exacte 

hoogte wordt bepaald door de bonus/malus regeling. Gemeenten die meer diensten 

afnemen bij de MareGroep krijgen een lagere gemeentelijke bijdrage.  

 

3.  Groter tekort door teruglopende rijksbijdrage. 

De gemeenten krijgen met de invoering van de Wet werken naar Vermogen één 

Participatiebudget. Hieruit moeten re-integratie, educatie, inburgering en sociale 

werkvoorziening gefinancierd worden. De precieze bedragen worden bekend gemaakt 

in de meicirculaire. De bijdrage voor de sociale werkvoorziening is al wel bekend. 

Deze gaat omlaag, zie tabel 1: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rijksbijdrage 

per Wsw-

medewerker 

25.758 24.800 23.200 22.050 22.050 22.050 22.050 

Tabel 1: Rijksbijdrage  

 

De VNG heeft berekend dat 201 gemeenten door de lagere rijksbijdrage geen budget 

meer overhouden voor begeleiding van andere groepen. Het hele Participatiebudget 

gaat op aan de sociale werkvoorziening. Voor de gemeenten in de GR KDB gaat dit 

waarschijnlijk niet op. De precieze bedragen moeten afgewacht worden.  

 

De lagere rijksbijdrage, gecombineerd met minder medewerkers door pensionering 

en strengere selectie, betekent minder inkomsten voor de sociale werkvoorziening, 

zie tabel 2. 
 

Jaar Rijksbijdrage Aantal 

medewerkers/

Taakstelling 

Rijksbijdrage * aantal 

medewerkers 

2012 € 25.758 720 € 18.545.760 

2013 € 24.800 690 € 17.112.000 

2014 € 23.200 662 € 15.358.400 

2015 € 22.050 636 € 14.023.800 
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2016 € 22.050 610 € 13.450.500 

2017 € 22.050 586 € 12.921.300 

Tabel 2: Inkomsten Rijksbijdrage 

 

Het tekort dat ontstaat door de lagere rijksbijdrage wordt in de meerjarenbegroting 

alleen gedekt door een hogere gemeentelijke bijdrage.  

 

4.  Wij zijn bezig met plannen om de gemeentelijke bijdrage terug te brengen. 

De begroting van de GR KDB gaat uit van ongewijzigd beleid. Op dit moment zijn 

verschillende ontwikkelingen gaande om het tekort structureel terug te brengen. Een 

daarvan is de aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit waarover u op 26 april 2012 

een besluit hebt genomen. Tijdens deze raadsvergadering is ook gesproken over 

mogelijk andere uitvoeringsscenario’s. 

 

Financiële dekking: 

De gemeentelijke bijdrage vanaf 2013 is opgenomen in de kadernota 2013. 

 

Communicatie/Participatie: 

Wij brengen het algemeen bestuur van de GR KDB per brief op de hoogte van uw 

besluit. 

 

Urgentie: 

U heeft tot 18 mei 2012 de tijd om uw reactie op de voorliggende stukken aan het 

Algemeen Bestuur van de GR KDB kenbaar te maken. Deze termijn blijkt voor ons niet 

haalbaar, omdat behandeling in uw raad niet eerder mogelijk is dan 31 mei 2012. 

Het Algemeen Bestuur van de GR KDB komt bij elkaar op 11 juni. Een eventuele 

zienswijze van uw raad, kan meegenomen worden in het AB. 

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief GR KDB dd 30-03-2012 iz begroting 2013 (inclusief bijlage) 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 245 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

