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Aan:
het College van Burgemeester en Wethouders

van de lidgemeenten van Werkzaak Rivierenland
t.a.v. de secretaris
de raden van de lidgemeenten van Werkzaak Rivierenland
t.a.v. de griffier

Uw kenmerk : Inlichtingen : K. Rentenaar of Herman Slijper
Ons kenmerk : Doorkiesnr. : 06-18303980 of 06-12974191
Datum : 12 april 2018 Emailadres : krentenaar@werkzaakrivierenland.nl of

hslijper@werkzaakrivierenland.nl

Onderwerp : Zienswijzen begroting 2020 van Werkzaak Rivierenland

Geachte raad, geacht college,

Hierbij ontvangt u de concept begroting 2020 van Werkzaak Rivierenland ten behoeve van de
bespreking in uw college en raad. U krijgt de stukken toegestuurd op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hierin is bepaald dat gemeenteraden hun zienswijze over
de concept begroting aan het Dagelijks Bestuur kenbaar kunnen maken. Hiervoor geldt een
wettelijke termijn van 8 weken.

Rekening houdend met de vervolgprocedure na indiening van uw zienswijzen tot en met indiening
van de vastgestelde begroting bij de Provincie voor 1 augustus dit jaar, geldt 17 juni 2019 als
uiterste datum voor het indienen van de zienswijzen.

Na ontvangst van de reacties zal het Dagelijks Bestuur de concept programmabegroting, onder
bijvoeging van alle reacties en het commentaar daarop met een eventuele nota van wijzigingen
aanbieden aan het Algemeen Bestuur. Behandeling en vaststelling van de programmabegroting
2018 door het Algemeen Bestuur vindt plaats eind juli 2018.

Toelichting op de begroting 2020
Het nieuwe begrotingsmodel is aangepast aan de gemeentelijke begrotingsgrondslagen. Per saldo
resulteert deze aanpassing in een stijging van  de totale gemeentelijke bijdrage met ca € 1,0 mln.
in de nu voorgestelde conceptbegroting 2020 ten opzichte van de in de vastgestelde begroting
2019 geraamde bijdrage voor het jaar 2020.
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Berekening van de gemeentelijke bijdragen volgens deze concept begroting 2020 is:

De vastgestelde begroting 2019 omvat de volgende raming van de gemeentelijke bijdrage voor 2020:

Subsidieresultaat
De gemeentelijke bijdrage in het subsidieresultaat van de programma’s daalt in 2020 met ca € 2,0
mln. Deze daling is het gevolg van stabiliteit in de rijksbudgetten Buig, SW en Participatiebudget
gekoppeld aan een afnemend aantal werkzoekenden.

Bedrijfsvoering
De begroting 2020 laat een stijging van ca € 3,0 mln. in de gemeentelijke bijdrage in de kosten van
bedrijfsvoering zien. Deze stijging is het directe gevolg van aanpassing van het begrotingsmodel
Werkzaak, waarmee de omissies in de begroting 2018 en 2019 zijn hersteld. Hierover heeft
Werkzaak gerapporteerd in de bestuursrapportage 2019 en bij de vaststelling van de begroting
2019.

De stijging van € 3,0 mln. kan als volgt worden gespecificeerd:
1. Een stijging van de kosten van ambtelijk medewerkers met ca € 2,6 mln. als gevolg van:

a. Indexering 2018 – 2020 leidt tot een kostenstijging van ca € 1,6 mln.
b. Omslag naar raming van de personeelskosten op basis van maximale schalen leidt

tot een stijging van de lasten met ca € 0,6 mln. op jaarbasis. Hieruit kan de inhuur
van personeel worden betaald.

c. De werkgeverslasten (pensioenpremie) stijgen met ca 1%. Dit leidt tot extra
kosten van € 0,1 mln.

d. Herziening functiewaarderingen en het generatiepact leiden tot een stijging van
de kosten met € 0,2 mln.

e. De overige kosten stijgen met circa € 0,1 mln.
2. Het vormen van een budget opleidingskosten. Deze werden eerder grotendeels gedekt uit

de startkosten.  De meerkosten bedragen € 0,1 mln.
3. Een inhaalslag op de indexering op de (overige) kosten van bedrijfsvoering doordat de

indexering over 2018 en 2019 niet verwerkt is in de ramingen. Extra lasten € 0,2 mln.
4. De omzettaakstelling is in vergelijking met de vastgestelde begroting 2019 met € 0,1 mln.

verlaagd tot € 8,3 mln. Werkzoekenden in de SW en bijstand hebben een steeds grotere
afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor de gemiddelde loonwaarde afneemt. Dat leidt tot
een lager tarief en dus lagere omzet. Overigens heeft Werkzaak ten opzichte van het
uitgangspunt in de kadernota 2020 de ambitie naar boven bijgesteld. Op basis van de

(bedragen * € 1.000) Realisatie
Vastgestelde

begroting Begroting Raming

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Subsidieresultaat 3.876 7.277 5.933 6.155 7.086 9.321
Bedrijfsvoering 7.360 6.102 9.064 8.969 8.901 8.828
Totale bijdrage 11.236 13.379 14.997 15.125 15.987 18.149

(bedragen * € 1.000) Realisatie
Vastgestelde

begroting Begroting Raming

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Subsidieresultaat 4.033 4.971 7.277 7.927 7.927 7.927
Bedrijfsvoering 7.998 7.360 6.102 6.030 6.030 6.030
Totale bijdrage 12.031 12.331 13.379 13.957 13.957 13.957
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kadernota zou de omzetraming € 0,4 mln. lager zijn dan nu is opgenomen in de
voorliggende conceptbegroting 2020.

Verdeeleffecten gemeenten
Uit de onderstaande tabel blijkt de gemeentelijke bijdrage per gemeente zoals opgenomen in
respectievelijk de nu voorliggende conceptbegroting 2020 en de bij de vastgestelde begroting
2019 afgegeven raming voor 2020:

Bedrijfsvoering op orde
De eerste jaren heeft de focus vooral gelegen op het op orde krijgen van het primair proces. Uit
de resultaten van de afgelopen jaren blijkt dat Werkzaak hierin goed is geslaagd.
De bedrijfsvoering op orde brengen is pas echt gestart na de oplevering van de begroting 2019.
Eerder was daarvoor niet voldoende formatie. Dit was ook aangekondigd in de
bestuursrapportage 2018. De complexe BBV regelgeving die tussentijds moest worden
doorgevoerd, is in dit verbetertraject meegenomen. Ook zijn de begrotingsgrondslagen aangepast
op de realisatie 2018 en in overeenstemming gebracht met de gemeentelijke gedragsregels voor
het opstellen van de begroting.

In 2018 zijn slagen gemaakt en is geïnvesteerd in een nieuw begrotingsmodel en een nieuw
grootboekrekeningschema. Dat heeft geresulteerd in een begroting 2020 gebaseerd op het
nieuwe begrotingsmodel.

In 2019 zal Werkzaak in de loop van het jaar de bevoorschotting door de gemeenten op de
subsidiestromen (grote geldstromen) aanpassen als daar aanleiding toe is. In eerdere jaren
gebeurde dat niet en werd uitsluitend in de bestuursrapportage een bijgestelde prognose van de
gemeentelijke bijdrage op de subsidiestromen gegeven.

Overigens is Werkzaak trots op de lage overhead. De overhead als percentage van de totale
kosten in de  conceptbegroting 2020 en volgende jaren is lager dan 10%. Dat is een (heel) laag
percentage.
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Constateringen
Op hoofdlijnen kan op grond van de conceptbegroting 2020 in vergelijking met de prognose voor
het zelfde jaar op grond van de begroting 2019 het volgende worden geconstateerd:

- Werkzaak realiseert vanaf de start in 2016 betere resultaten op inhoudelijke doelstellingen
dan de landelijke gemiddelden. Dat vertaalt zich ook in de financiën, onder andere in een
lager tekort op SW dan de landelijke trend. Voor een verdere toelichting wordt verwezen
naar het jaarverslag 2018.

- De bedrijfsvoeringskosten stijgen met ca € 3,0 mln. De verklaring hiervoor is voornamelijk
van technische aard is (€ 2,2 mln. laat zich hierdoor verklaren).

- De gemeentelijke bijdrage op het subsidieresultaat daalt met ca € 2,0 mln. De verklaring
hiervoor ligt in een stabiele rijksbijdrage terwijl het aantal werkzoekenden de afgelopen
jaren (fors hoger dan landelijk gemiddeld) is gedaald.

- Als gevolg van bovenstaande zaken stijgt de totale gemeentelijke bijdrage met ca € 1,0 mln.
LET WEL: tussen gemeenten is sprake van grote herverdeeleffecten.

- De overhead is (erg) laag, namelijk voor 2020 en verdere jaren minder dan 10%. Daar zijn
we trots op.

Vragen en indieningstermijn zienswijze
Mocht u naar aanleiding van de brief en/of bijgevoegde stukken vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met mevrouw Rentenaar, teammanager bestuurlijke informatievoorziening en
controller of met Herman Slijper, adviseur planning en control.

Wij zien de reactie van uw gemeente met belangstelling uiterlijk 17 juni 2019 tegemoet. Mocht
het niet lukken de zienswijze van uw raad voor deze datum in te dienen, dan staat het u vrij een
concept zienswijze in te dienen. Zienswijzen die na deze datum worden ingediend, kunnen we
helaas niet meer verwerken in de definitieve stukken.

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland,
de secretaris, de voorzitter,

mevrouw E. Boer  MBA de heer C. Stolwijk

Een afschrift van deze brief zenden wij ook naar uw gemeentelijk vertegenwoordiger in het
Algemeen bestuur van Werkzaak Rivierenland en uw ambtelijke vertegenwoordigers in het
regionale beleids- en bedrijfsvoeringsoverleg.

Bijlage(n): * Concept begroting 2020 van Werkzaak Rivierenland


