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Onderwerp 

Zienswijze begroting 2021 Werkzaak Rivierenland 

 

Beslispunten 

1. In te stemmen met de zienswijze op de begroting 2021 Werkzaak Rivierenland 

2. Het voordeel ten opzichte van de begroting Werkzaak 2021 te reserveren voor de mogelijke 

gevolgen van de coronacrisis, nieuwe keuzes verdeelsystematiek of wijzigingen BUIG-budget. 

 

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 begroting 2021 van Werkzaak Rivierenland.   

 

Samenvatting 

Werkzaak Rivierenland heeft ons de begroting 2021 toegestuurd met het verzoek daarop een 

zienswijze in te dienen. Werkzaak heeft er voor gekozen ‘scherper aan de wind’ te begroten dan 

voorgaande jaren door de trend van de laatste jaren als basis voor de begroting te gebruiken en niet de 

planningen van het CPB te volgen. Die keuze is gemaakt vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. 

De begroting 2021 laat daardoor lagere gemeentelijke bijdragen zien dan voorgaande jaren. Het is zeer 

de vraag of deze prognose gehandhaafd kan blijven nu het er meer en meer naar uitziet dat corona 

over een langere periode negatief van invloed zal zijn op de economie. Tegelijkertijd zijn er nog zoveel 

onzekerheden dat het opstellen van een andere begroting nog steeds met veel aannames omgeven zal 

zijn. Wij adviseren daarom in te stemmen met de begroting met daarbij de aantekening dat deze 

begroting met de kennis die we inmiddels hebben er om vraagt nauwgezet gevolgd te worden 

gedurende het uitvoeringsjaar 2021. Werkzaak adviseert de gemeenten voordelen te reserveren voor 

de gevolgen van de coronacrisis. 

 

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. 
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Argumenten 

Argumenten bij in te stemmen met de zienswijze begroting 2021 Werkzaak Rivierenland 

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

de begroting 2021 van Werkzaak Rivierenland kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur. 

1.2 Met de wetenschap ten tijde van het opstellen van de begroting is dit een reële begroting. 

 

Kanttekeningen 

Kanttekening bij in te stemmen met de zienswijze begroting 2021 Werkzaak Rivierenland 

1.1 Met name door het coronavirus zijn er veel onzekerheden over wat de toekomst Werkzaak in 2021 

zal brengen. In dat kader bezien is een goede begroting opstellen haast een onmogelijke opgave. Het 

strikt volgen van de uitvoering is daarmee juist in 2021 extra noodzakelijk 

 

Financiën 

De totale gemeentelijke bijdrage aan Werkzaak bedraagt voor 2021 1.425.500 euro. In de begroting 

van Werkzaak wordt uitgegaan van een voordeel van ruim 800.000 euro op de gebundelde uitkering 

(BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen voor inkomensvoorzieningen. In de begroting van 

Werkzaak is rekening gehouden met een daling van het bestand van 2%.  Het Rijk stelt jaarlijks in het 

betreffende jaar (2021) een macrobudget vast dat volgens een vaste verdeelsystematiek onder de 

gemeenten wordt verdeeld. 

Ten opzichte van de begroting van West Betuwe laat de begroting van Werkzaak voor 2021een 

voordeel zien van 750.000 euro aflopend naar 490.000 euro in 2024. Zoals in de samenvatting 

vermeld heeft Werkzaak op een andere manier begroot, waardoor we lagere gemeentelijke bijdragen 

zien dan voorgaande jaren. Werkzaak adviseert de gemeenten voordelen te reserveren voor de 

gevolgen van de coronacrisis. Ook wordt eind 2020 besloten over het onderzoek naar de 

verdeelsystematiek van Werkzaak wat financiële gevolgen kan hebben. 

 

Communicatie 

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

 

Uitvoering/Planning 

Zie communicatie 

 

Evaluatie 

Wij adviseren Werkzaak de realisatie 2021 nauwgezet te volgen en eventuele afwijkingen ten opzichte 

van de begroting zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. 
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Risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Onzekerheid over 

effecten corona 

financieel hoog Mogelijk is een 

hogere bijdrage 

van West Betuwe 

benodigd dan nu is 

begroot 

Strikt volgen van 

realisatie 2021 tov 

begroting 2021 

Uitkomsten 

onderzoek 

verdeelsystematiek 

eind 2020 

financieel hoog Mogelijk is een 

hogere bijdrage 

van West Betuwe 

nodig wanneer 

eind 2020 

besluitvorming 

heeft plaats 

gevonden over 

onderzoek 

verdeelsystematiek  

Invloed uitoefenen 

wanneer eind 2020 

besluitvorming voorligt 

in AB Werkzaak 

Aanpassing 

verdeelsleutel BUIG-

budget 

financieel gemiddeld Mogelijk lagere 

bijdrage voor West 

Betuwe 

Reserve vormen. 

 

 

 

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:  

 

1. In te stemmen met de zienswijze op de begroting 2021 Werkzaak Rivierenland 

2. Het voordeel ten opzichte van de begroting Werkzaak 2021 te reserveren voor de mogelijke 

gevolgen van de coronacrisis, nieuwe keuzes verdeelsystematiek of wijzigingen BUIG-budget. 
 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 18 juni 2020, nummer 2020/071, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Koen Steenbergen   Servaas Stoop 

 

 

 


