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Onderwerp 

Zienswijze jaarrekening 2019 Werkzaak Rivierenland 

 

Beslispunten 
1. Via bijgevoegde brief de instemmende reactie op de zienswijze jaarrekening 2019 Werkzaak 

Rivierenland vast te stellen. 

 

Inleiding 

De gemeente West Betuwe maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke regeling Werkzaak 

Rivierenland. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (wgr) wordt West Betuwe gevraagd 

een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019 van Werkzaak Rivierenland.   

 

Samenvatting 

Werkzaak Rivierenland heeft ons de jaarrekening 2019 toegestuurd met het verzoek daarop een 

zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2019 geeft een getrouw financieel beeld de werkzaamheden 

van Werkzaak in 2019. Wij stellen u voor in te stemmen met een positief advies op de jaarrekening 

2019 van Werkzaak. 

 

Besluitgeschiedenis 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 mei 2020 ingestemd met de voorgestelde 

zienswijze. 

 

Beoogd effect 

Door het indienen van een zienswijze dragen wij bij aan een goede weergave van de financiële 

huishouding van Werkzaak Rivierenland. 

 

Argumenten 

Argumenten bij in te stemmen met de zienswijze jaarrekening 2019 Werkzaak Rivierenland 

1.1 Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen gemeenteraden hun zienswijze over 

de jaarrekening 2019 van Werkzaak Rivierenland kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur. 

1.2 De jaarrekening 2019 geeft een getrouw financieel beeld van de werkzaamheden die Werkzaak in 

2019 heeft verricht. 
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Kanttekeningen 

Kanttekening bij in te stemmen met de zienswijze jaarrekening 2019 Werkzaak Rivierenland 

1.1 Er blijven externe onzekerheden van toepassing op de dienstverlening van Werkzaak. Aan de ene 

kant omdat Werkzaak gefinancierd wordt vanuit rijksmiddelen, en altijd maar afgewacht moet worden 

in hoeverre die sporen met de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden. En aan de andere 

kant zit de onzekerheid in de gemeentelijke samenwerking binnen een GR. Uittreding van één van de 

gemeenten heeft financiële consequenties voor de overige gemeenten. 

 

Financiën 

Het bedrijfsvoeringsresultaat van Werkzaak over 2019 laat een negatief saldo van 292.300 euro zien. 

Van dit nadeel is 135.900 euro voor het onderzoek naar de mogelijke uittreding van de gemeente Tiel. 

Verder heeft nadeel te maken met het al in 2019 uitvoeren van een deel van de voor 2020 

voorgenomen evaluatie van Werkzaak. Het aandeel van West Betuwe in het bedrijfsvoeringsresultaat 

bedraagt 33.700. Dit bedrag is in de jaarrekening 2019 van West Betuwe opgenomen. 

 

Communicatie 
Na het raadsbesluit wordt het DB van Werkzaak geïnformeerd conform bijgevoegde brief. 

 

Uitvoering/Planning 

Zie communicatie. 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Risicoparagraaf 

 

Niet van toepassing, het betreft een weergave over 2019. 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

     

     

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                          de burgemeester, 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 mei 2020 ,   

 

besluit: 

 

Via bijgevoegde brief de instemmende reactie op de zienswijze jaarrekening 2019 Werkzaak 

Rivierenland vast te stellen.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 18 juni 2020, nummer 2020/070, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Koen Steenbergen   Servaas Stoop 

 

 

 


