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Onderwerp 

Zienswijze bestuursrapportage 2020 Werkzaak 

 

Beslispunten 

In te stemmen met de zienswijze op de bestuursrapportage 2020 Werkzaak Rivierenland. 

 

Inleiding 

Bij brief van 1 oktober 2020 hebben wij van Werkzaak Rivierenland het verzoek ontvangen om onze 

zienswijze te geven op de bestuursrapportage 2020 Werkzaak Rivierenland. De bestuursrapportage 

geeft inzicht in hoeverre de resultaten t/m juli 2020 van Werkzaak Rivierenland in lijn zijn met de 

begroting 2020 van Werkzaak Rivierenland.  

 

Er wordt een voordeel van 4.485 miljoen euro verwacht ten opzichte van de begroting 2020. Dit 

voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de BUIG hogere rijksvergoeding, lagere uitgaven ten 

opzichte van de begroting) en de bedrijfsvoering van Werkzaak (o.a. rijksvergoeding TOZO). In dit 

voordeel is een tekort op de SW verwerkt van 0.637 miljoen euro en een drietal noodzakelijke 

investeringen. 

 

Werkzaak geeft aan de volgende noodzakelijke investeringen te doen: 

- een bedrag van 0.180 miljoen euro voor achterstallig werk. Dit heeft met name te maken met de 

keuze om de TOZO met eigen personeel uit te voeren; 

- een bedrag van 0.350 miljoen euro voor het coronaproof maken van Werkzaak, zowel op ICT-gebied 

als fysiek in de bedrijfshallen; 

-een bedrag van 0.430 miljoen euro voor procesoptimalisaties om de verwachte toename aan 

bijstandsgerechtigden goed van dienst te kunnen blijven zijn. 

 

Besluitgeschiedenis 

Het college heeft op 13 oktober 2020 ingestemd met het voorstel. 

 

Beoogd effect 

Met de bestuursrapportage wordt beoogd een reële verwachting te schetsen van de te verwachten 

resultaten 2020 van Werkzaak Rivierenland.  
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Argumenten 

1. De bestuursrapportage 2020 geeft op basis van realisatiecijfers t/m juli 2020 aan welke 

prognoses voor het resultaat 2020 afgegeven kunnen worden. Met name door plussen op de 

BUIG-rijkssubsidie en op de bedrijfsvoering van Werkzaak wordt een voordeel van 4.485 

miljoen euro ten opzichte van de begroting 2020 geprognotiseerd.  

2. De voorgenomen investeringen zijn inhoudelijk goed te verantwoorden 

 

Kanttekeningen 

1. Corona blijft een onzekere factor in het afgeven van prognoses. Resultaten worden 

maandelijks gemonitord om deze ontwikkelingen nauwgezet te volgen.  

2. Wij hebben geen zicht in hoeverre de hoogte van de voorgenomen investeringen toereikend is 

en vragen om daar te zijner tijd uitleg over te krijgen. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing 

 

Financiën 

De afwijking gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de primitieve begroting van Werkzaak ontstaat 

door: 

- een positief subsidieresultaat door hogere rijksvergoeding BUIG 

- een gunstiger resultaat op de bedrijfsvoering (o.a door rijksvergoeding uitvoering Tozo) 

 

In onze begroting zijn we uitgegaan van budgettair neutrale uitgaven BUIG ten opzichte van de 

rijksvergoeding BUIG. In de bestuursrapportage van Werkzaak is zoals besloten ook rekening 

gehouden met de andere verdeling van de inleenvergoeding. Het voor 2020 ontstane voordeel van € 

954.000 ten opzichte van onze begroting wordt meegenomen in de Decemberwijziging 2020. 

 

Uitvoering 

Niet van toepassing 

 

Planning 

Werkzaak vraagt om een reactie voor 19 november 2020. De concept reactie is behandeld in de 

collegevergadering van 13 oktober 2020. Dit voorstel wordt vervolgens geagendeerd voor de 

oordeelsvormende raad van 10 november en voor formele besluitvorming geagendeerd in de 

raadsvergadering van 24 november 2020. Werkzaak wordt met inachtneming van wat is gezegd in de 

oordeelsvormende raad uiterlijk 19 november 2020 geïnformeerd over de zienswijze van West Betuwe, 

onder voorbehoud van formele besluitvorming in de raad van 24 november 2020. 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

Zie planning 
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Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Door corona is de 

verwachting dat het 

beroep op de bijstand 

zal stijgen. 

Financieel groot Meer budget benodigd  Vooralsnog wordt een 

plus verwacht op de 

rijksvergoeding (BUIG). 

Hogere uitgaven zijn 

daarbinnen op te vangen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans         Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020,   

 

besluit: 

 
in te stemmen met de zienswijze op de bestuursrapportage 2020 Werkzaak Rivierenland. 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 24 november 2020, nummer 2020/134 , 

 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 

 

 


