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Z-13-16326 Maatschappij Marija Scheeve Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3961  

B&W-besluit   07-05-2013 

Uitwisseling    

Raad    13-06-2013 

Agendanummer   14d 

 

Onderwerp:  

Begrotingswijziging 2013 en ontwerpbegroting 2014 gemeenschappelijke regeling 

werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek 

 

 

Wij stellen voor:  

1. GR KDB laten weten dat u kunt instemmen met de begrotingswijziging 2013; 

2. Begrotingswijziging nummer 7 vast te stellen; 

3. GR KDB laten weten dat u kunt instemmen met de ontwerpbegroting 2014 van 

de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en 

Bollenstreek. 

 

 

Bestaand kader:  

-  Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek 

(GR KDB) 

-  Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 

-  Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 

 

Doelstelling:  

Programma 2, Prestatieveld 2.4 Arbeidsparticipatie 

 

 

Inleiding: 

De GR KDB voert voor gemeente Hillegom de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. 

In 2011 werd het Wetsvoorstel werken naar vermogen (Wwnv) ingediend die de Wet 

sociale werkvoorziening zou vervangen.  

Door de val van het kabinet Rutte I werd het wetsvoorstel mei 2012 ingetrokken. Het 

nieuwe kabinet Rutte II kondigde de Participatiewet aan die 1 januari 2014 in werking 

zou treden. In het Sociale Akkoord is afgesproken dat de Participatiewet pas op 1 

januari 2015 in werking zal treden.  

Door deze ontwikkelingen zijn de exacte financiële consequenties voor de GR KDB 

niet bekend. De, in het wetsvoorstel werken naar vermogen, aangekondigde verlaging 

van de rijksbijdrage is opgenomen in de begroting voor 2014.  
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Argumenten: 

1.1. Gemeentelijke bijdrage in 2013 gaat naar beneden van € 95.151 naar  

€ 45.310 (verschil van € 49.481). 

Het positieve resultaat van € 49.841 komt ten bate van het begrotingsresultaat van 

de gemeente in 2013. 

Dit positieve resultaat is het gevolg van een gelijkblijvend aantal medewerkers en een 

hogere rijksbijdrage dan begroot.  

 

2.1 In de gemeentelijke begroting van 2013 is een hoger bedrag opgenomen 

voor de gemeentelijke bijdrage aan de GR KDB. 

 

3.1 Het onbekend is op welke manier de Wet sociale werkvoorziening de 

komende jaren gaat veranderen.   

Tot het Sociaal Akkoord van april 2012 was de verwachting dat op 1 januari 2014 de 

Participatiewet in werking ging treden. Op dit moment is niet bekend welke 

budgetten en taken de gemeente krijgt op het gebied van arbeidsparticipatie.  

 

3.2 Wij verplicht zijn het exploitatietekort van de Gemeenschappelijke Regeling 

Kust-, Duin- en Bollenstreek te dekken. 

 

Financiële dekking: 

Het verschil in de gemeentelijke bijdrage van 2013 (€ 49.481) komt ten bate van het 

begrotingsresultaat in 2013. 

De gemeentelijke bijdrage van 2014 (€ 90.620) is opgenomen in de concept 

begroting 2014 van gemeente Hillegom. 

 

Participatie: 

In het Witte Weekblad is aangekondigd dat de ontwerpbegroting twee weken ter 

inzage lag bij de gemeente. 

 

Urgentie: 

In het begeleidend schrijven wordt gevraagd om een reactie voor 13 mei 2013. Zodat 

de ontwerpbegroting in de AB vergadering van 27 mei 2013 vastgesteld kan worden. 

Wij hebben aan het dagelijks bestuur van de GR KDB laten weten dat Hillegom niet 

tijdig de zienswijze van de raad kan meegeven. 

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 



 

3 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief GR KDB dd 27-03-2013 inzakae begrotingswijziging 2013/begroting 2014 (incl. bijlagen) 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 342 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Nr.     3. Bestuur\3961 

B&W-besluit   07-05-2013 

Uitwisseling    

Raad    13-06-2013   

Agendanummer   14d 

 

 

Onderwerp: 

Begrotingswijziging 2013 en ontwerpbegroting 2014, gemeenschappelijke regeling 

werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek 

 

 

De  Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit:  

1. GR KDB laten weten dat u kunt instemmen met de begrotingswijziging 2013. 

2. Begrotingswijziging nummer 7 vast te stellen. 

3. GR KDB laten weten dat u kunt instemmen met de ontwerpbegroting 2014 van 

de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en 

Bollenstreek. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 13 juni 2013. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 

 

 
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 

 


