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Z-15-25132 Maatschappij René Daalmans Raadsvoorstel mw. Snuif  

Nr.     3. Bestuur\5876  

B&W-besluit   16-06-2015 

Raadscommissie  24-06-2015  

Raad    09-07-2015 

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Ontwerpbegroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap 

Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) 

 

 

Wij stellen voor:  

De GR KDB te laten weten dat u kunt instemmen met de ontwerpbegroting 2016 van 

de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek. 

 

 

Bestaand kader:  

-Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek 

(GR KDB) 

- Participatiewet 

- Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 

- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 

 

Doelstelling:  

Programma 2.1. Sociaal domein 

In stand houden van een organisatie voor de sociale werkvoorziening. Inwoners van 

Hillegom die vóór 1 januari 2015 een indicatie voor de Wsw hadden gekregen, 

kunnen bij de Maregroep, de uitvoeringsorganisatie van de GR KDB werken. 

Opzetten en in stand houden van een Servicepunt Werk in het kader van (re)integratie 

en participatie. 

 

 

Inleiding: 

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Daarmee is nieuwe 

instroom in de sociale werkvoorziening (Wsw) niet langer mogelijk. Degenen die met 

sw-indicatie binnen de sociale werkvoorziening werkzaam zijn, behouden hun 

rechten. De intentie om het regionale Servicepunt Werk (voor Hillegom, Lisse, 

Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en Katwijk) onder te brengen bij deze 

gemeenschappelijke regeling wordt verder uitgewerkt. De financiële consequenties 

daarvan zijn nog niet meegenomen in deze ontwerpbegroting.  

 

De Participatiewet heeft onder andere tot gevolg dat de jaarlijks rijksbijdrage van 

2015 tot 2020 daalt van € 27.000 naar € 22.700 per Wsw-fte.  Ook de taakstelling 
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neemt af. In 2015 met 2,75% en de jaren daarna met 5,5%. Het aantal mensen dat in 

Wsw-verband werkzaam is neemt –door natuurlijk verloop- maar geleidelijk af. De Gr 

stelt daarom dat voor een sluitende exploitatie de komende jaren een bijdrage van de 

deelnemende gemeenten noodzakelijk is. 

De ontwerpbegroting staat ter vaststelling geagendeerd op de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van de GR KDB van 30 juli 2015. In overeenstemming met artikel 

35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, heeft de raad 8 weken gelegenheid 

om zijn zienswijze kenbaar te maken.  

 

Argumenten: 

1.1 De ontwerpbegroting 2016 bestrijkt de activiteiten van het Wsw-bedrijf. Nieuwe 

ontwikkelingen als Servicepunt werk en de mogelijke uittreding van Oegstgeest 

en Wassenaar zijn er nog niet in opgenomen.  

Bij doorvoering van deze nieuwe ontwikkelingen wordt een herziene begroting 2016 

opgesteld. 

2.1. Gemeente Hillegom is als deelnemer in de GR KDB verplicht om het 

exploitatietekort te dekken. 

Het tekort voor 2016 wordt geraamd op € 600.000. Voor Hillegom betekent dat een 

bijdrage van € 66.648. 

 

Financiële dekking: 

In de gemeentelijke meerjarenbegroting 2015 hebben we voor het jaar 2016 een 

gemeentelijke bijdrage van € 90.620 geraamd. De gemeentelijke bijdrage past dus 

binnen de meerjarenbegroting.  

 

Participatie: 

De ontwerpbegroting is besproken in het ambtelijk overleg van de 

gemeenschappelijke regeling met beleidsadviseurs en financiële consulenten. 

 

Urgentie: 

Op 30 juli 2015 stelt het AB van de GR KDB de begroting vast. Donderdag 9 juli is de 

laatste raadsvergadering voor deze AB-vergadering. 

 

Kanttekeningen: 

Geen 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief GR KDB dd 02-06-2015 iz ontwerpbegroting 2016  

Informatie bij: René Daalmans, R.Daalmans@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537241 
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Onderwerp: 

Ontwerpbegroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap 

Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen, 

 

besluit:  

De GR KDB te laten weten dat hij kan instemmen met de ontwerpbegroting 2016 van 

de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 9 juli 2015  

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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