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Z-14-20580 Maatschappij Marija Scheeve Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4864  

B&W-besluit   22-04-2014 

Uitwisseling    

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   11f 

 

Onderwerp:  

Begrotingswijziging 2014 en Ontwerpbegroting 2015, Gemeenschappelijke Regeling 

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) 

 

 

Wij stellen voor:  

1.  GR KDB te laten weten dat u kunt instemmen met de begrotingswijziging 2014; 

2.  Begrotingswijziging nummer 7 vast te stellen; 

3. GR KDB te laten weten dat u kunt instemmen met de ontwerpbegroting 2015 

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 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: 

De Wet sociale werkvoorziening wordt voor gemeente Hillegom uitgevoerd door de 

GR KDB. Als de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking treedt, stopt de instroom 

in de Wsw. Alleen mensen met een arbeidscontract op 1 januari 2015 blijven in de 

sociale werkvoorziening werken.  

 

De ontwerpbegroting 2015 gaat uit van gelijkblijvende omstandigheden, omdat er 

nog veel onbekend is. Het wetsvoorstel is nog niet aangenomen door de Eerste 

Kamer. Het Rijk heeft nog niet bekend gemaakt hoeveel budget alle gemeenten 

krijgen.  
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Argumenten: 

1.1. Landelijke ontwikkelingen leiden tot hoger verwacht bedrijfsresultaat. 

De ontwerpbegroting 2014 hield rekening met de invoering van de Wet werken naar 

vermogen. Dit zou leiden tot minder instroom bij de sociale werkvoorziening en een 

lagere bijdrage van het Rijk om de salarissen te betalen.  

 

De ontwerpbegroting 2014 ging uit van een nadelig saldo van € 1.000.000,- voor de 

acht deelnemende gemeenten. Door de wijzigingen komt het nadelige saldo uit op  

€ 600.000,-. 

 

De definitieve afrekening vindt plaats aan het einde van het boekjaar 2014. 

 

2.1. In de programmabegroting 2014 van Hillegom is een hoger bedrag opgenomen 

voor de gemeentelijke bijdrage aan de GR KDB.  

In de ontwerpbegroting 2014 was voor gemeente Hillegom als verbonden partij de 

gemeentelijke bijdrage berekend, op € 90.620,-. De begrotingswijziging 2014 

verlaagt deze bijdrage naar € 54.372,-. Het verschil van € 36.248,- komt ten bate 

van het begrotingsresultaat 2014. 

 

3.1. Er zijn nog geen besluiten genomen over de vormgeving van de uitvoering van 

de Participatiewet. 

De deelnemende gemeenten aan de GR KDB hebben nog niet besloten hoe de 

uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet eruit gaat zien. Dat is de reden dat de 

ontwerpbegroting 2015 uitgaat van gelijkblijvende omstandigheden.  

 

Als besluiten over de uitvoering van de Participatiewet leiden tot financiële 

wijzigingen, wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd. 

 

3.2. Gemeente Hillegom is als deelnemer aan de GR KDB verplicht om het 

exploitatietekort te dekken. 

 

Financiële dekking: 

Het verschil in de gemeentelijke bijdrage van 2014 komt ten bate van het 

begrotingsresultaat in 2014. Dit is een bedrag van € 36.248,-. 

 

De gemeentelijke bijdrage van 2015 is opgenomen in de concept begroting 2015 van 

gemeente Hillegom. Dit is een bedrag van € 90.620,-. 

 

Communicatie: 

In het Witte Weekblad van 16 april 2014 is aangekondigd dat de ontwerpbegroting 

twee weken ter inzage lag bij de gemeente. 
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Urgentie: 

In het begeleidend schrijven van de GR KDB wordt gevraagd om een reactie voor  

1 juni 2014, zodat de ontwerpbegroting in de AB-vergadering van 16 juni 2014 

vastgesteld kan worden.  

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

-  Begrotingswijziging 2014 en Ontwerpbegroting 2015, Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap 

Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) 
Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 342 
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Nr.     3. Bestuur\4864 

B&W-besluit   22-04-2014 

Uitwisseling    

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   11f 

 

 

Onderwerp: 

Begrotingswijziging 2014 en Ontwerpbegroting 2015, 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:  

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

2014; 

2. Begrotingswijziging nummer 7 vast te stellen; 

3. GR KDB te laten weten dat u kunt instemmen met de ontwerpbegroting 2015 

van de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en 

Bollenstreek. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 mei 2014. 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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