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Onderwerp
Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Werkzaak Rivierenland

Beslispunten
 In te stemmen met de zienswijze op de jaarrekening 2018 Werkzaak Rivierenland
 In te stemmen met de zienswijze op de begroting 2020 Werkzaak Rivierenland

Inleiding
De gemeente West Betuwe maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke regeling 
Werkzaak Rivierenland. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (wgr) 
kunnen gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken over jaarrekening 2018 en 
begroting 2020 van Werkzaak Rivierenland.  Op dit moment zien wij geen aanleiding voor 
inhoudelijke wijzigingen op de door Werkzaak Rivierenland voorgestelde lijn van 
verantwoording en besteding van middelen. Daarbij speelt mee dat in de nabije toekomst 
er een algemene evaluatie van Werkzaak plaats vindt. Wanneer de uitkomsten van deze 
evaluatie bekend zijn willen we graag het gesprek voeren over inhoudelijke keuzes in 
beleid, bedrijfsvoering en financiën van Werkzaak Rivierenland.

Besluitgeschiedenis
Het College van Burgemeester en wethouders heeft op 8 mei 2019 ingestemd met de 
voorgestelde zienswijzen.

Beoogd effect
De zienswijzen dragen bij aan de financiële huishouding van Werkzaak Rivierenland

Argumenten
In afwachting van de evaluatie Werkzaak stemmen wij nu in met de jaarrekening 2018 en 
begroting 2020 van Werkzaak

Kanttekeningen
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Kanttekening bij In te stemmen met de zienswijze op de jaarrekening 2018 
Werkzaak Rivierenland
1.1 Reserveringen zijn financieel gezien binnen een gemeenschappelijke regeling niet 
noodzakelijk, omdat gemeenten uiteindelijk toch zorg dragen voor de volledige 
financiering van een GR. Wel of geen reservering maakt per saldo voor een gemeente 
dan ook niet uit in hun totale bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling.

Kanttekening bij In te stemmen met de zienswijze op de begroting 2020 
Werkzaak Rivierenland
2.1 De begroting 2020 is beleidsarm en opgesteld in afwachting van de uitkomsten van 
het nieuwe strategische plan. In de begroting 2020 is rekening gehouden met het 
klantenbestand dat van voorheen de gemeente Lingewaal is overgekomen. SW van 
voorheen gemeente Lingewaal wordt uitgevoerd door AVRES. In de begroting 2019 is 
geen rekening gehouden met het klantenbestand van voorheen de gemeente Lingewaal. 
Om deze reden geeft een vergelijking met de begroting 2019 een vertekend beeld.

Duurzaamheid
Rekening en begroting Werkzaak zijn er op gericht om duurzaam financieel gezond bedrijf 
te zijn.

Financiën
Gelet op de tekorten in het sociaal domein bij de gemeenten voegt Werkzaak 
Rivierenland het positieve resultaat over 2018 niet toe aan het weerstandsvermogen 
maar laat het volgens de verdeelsleutel terugvloeien naar de gemeenten. Voor de 
gemeente Geldermalsen betreft dit € 145.000 en voor de gemeente Neerijnen € 73.000. 
Het resultaat is grotendeels incidenteel als gevolg van boekwinst op verkoop van panden 
en vrijval van de startkosten.

In de begroting 2020 van Werkzaak Rivierenland zijn de rijksbudgetten (Buig, SW en 
Participatiebudget) doorgerekend op basis van de laatst bekende rijksgegevens 
(publicaties buigbudget 1-10-2018 en septembercirculaire 2018). Eind april 2019 is door 
de Rijksoverheid bekend gemaakt dat het voorlopig BUIG budget 2019 wordt verlaagd. 
Deze aanpassing en de cijfers uit de meicirculaire 2019 worden meegenomen in de 
begroting 2020 van de gemeente West Betuwe.

Uitvoering
Geen consequenties voor de uitvoering

Planning
Na raadsbesluit (13 juni 2019) bijgevoegde concept brieven versturen naar het Dagelijks 
Bestuur van Werkzaak (planning 15 juni 2019)

Evaluatie
Niet van toepassing, zienswijzen indienen is een wettelijk recht 



1 mei 2019

Kenmerk 

Pagina 3 van 5

Communicatie
Dagelijks Bestuur Werkzaak Rivierenland informeren over besluitvorming conform 
bijgevoegde concept brieven.
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Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort 
risico 

Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

Begroting geeft 
geen zekerheid 
dat de begrote 
middelen 
toereikend zullen 
zijn

Financieel Klein In geval van een 
tekort zal de 
gemeente naar rato 
van het aandeel in 
de GR extra bij 
moeten dragen 

Via tussenrapportages 
op de hoogte blijven 
van mogelijke 
overschrijdingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

De secretaris,                 de burgemeester,

Karen Coesmans Harry Keereweer
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019;  

besluit:

1. in te stemmen met de zienswijze op de jaarrekening 2018 Werkzaak Rivierenland;
2. in te stemmen met de zienswijze op de begroting 2020 Werkzaak Rivierenland.
 
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 13 juni 2019, nummer 11,

de griffier,                                  de voorzitter,
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