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Herziene begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
1. De GR KDB te laten weten dat u kunt instemmen met de Herziene begroting 2015.
2. Begrotingswijziging nummer 15 vast te stellen.

Bestaand kader:
-Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
(GR KDB)
- Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Doelstelling:
Programma 2, Prestatieveld 1, Sociaal domein
In stand houden van een organisatie voor de sociale werkvoorziening. Inwoners van
Hillegom met een indicatie voor de Wsw kunnen bij de uitvoeringsorganisatie
MareGroep werken.
Inleiding:
Op 22 mei 2014 heeft uw raad ingestemd met de ontwerpbegroting 2015 van de GR
KDB. Sindsdien zijn er veranderingen opgetreden die het nodig maken de begroting
voor 2015 te herzien.
Er zijn meeropbrengsten omdat er meer mensen via begeleid werken zijn geplaatst.
Daarnaast is er een voordeel van € 400 per WSW-medewerker, doordat niet alle SWbedrijven hun taakstelling hebben gehaald. Het resterende rijksbudget wordt
verdeeld over de SW-bedrijven die hun taakstelling wel hebben gehaald, zoals de
Maregroep.
Argumenten:
1.1. De vastgestelde GR KDB begroting voor 2015 gaat uit van een totale
gemeentelijke bijdrage van de deelnemers aan de GR van € 1.000.000. Dat is nu
bijgesteld naar € 600.000. Voor Hillegom betekent dat een bijdrage van € 59.784

in plaats van de geraamde € 90.620.
2.1.We passen de gemeentebegroting aan op de herziening.
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Financiële dekking:
We brengen het voordeel ten bate van de post onvoorzien.
Participatie:
We leggen de ontwerpherziening ter inzage.
Urgentie:
Volgens artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 17 van de
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin-, en Bollenstreek
heeft de raad 8 weken om haar zienswijze kenbaar te maken. De voorgenomen
herziening is op 24 september bekend gemaakt. De begrotingswijziging met als input
de zienswijzen van de raden, staat op de agenda van het AB van 30 november 2015.
Dat vraagt om besluitvorming in de raad van 12 november.
Kanttekeningen:
1.De taakstelling 2015 en de bijdrage per Wsw-medewerker uit het
participatiebudget zijn gebaseerd op voorlopige cijfers. Binnenkort worden de

definitieve cijfers verwacht.

namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

A. van Erk

secretaris

burgemeester

Ter inzage gelegd:
- Herziene begroting 2015 Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
Informatie bij: René Daalmans, R.Daalmans@hillegom.nl, tel.nr. 0252 537241.
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RAADSBESLUIT

Herziene begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek

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:
1. De GR KDB te laten weten dat hij kan instemmen met de Herziene begroting 2015.
2. Begrotingswijziging nummer 15 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 12 november 2015

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

A. van Erk

griffier

voorzitter
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