De secretaris van de GR SW Fryslân
Postbus 515
9200 AM DRACHTEN

uw brief van:
23 oktober 2019

ons kenmerk:
19.3004395

bijlage(n):

datum:
25 november 2019

Onderwerp: Zienswijze eerste begrotingswijziging 2019

Geachte secretaris,
Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling SW Fryslân biedt de Raden van de
deelnemende gemeenten de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de
Eerste begrotingswijziging 2019.
Uw Eerste begrotingswijziging 2019 hebben wij behandeld in onze vergadering van 25
november 2019. Wij plaatsen navolgende kanttekeningen.
De wijziging van uw begroting vertaalt zich voor Heerenveen in een budgettaire
verhoging met € 213.000. Deze bestaat uit € 94.000 als gevolg van verschuivingen in de
verdeelmaatstaf tussen de gemeenten onderling en voor € 119.000 uit toenemende
uitgaven. U verklaart deze laatste stijging uit toepassing van de CAO en van een
toename in de kosten van Begeleid werken. Aanvullend heeft uw organisatie aangegeven
dat tot en met het tweede kwartaal 2019 sprake is van een hogere bezetting in de SW.
Ook dat is een reden voor een hoger kostenniveau.
De GR SW Fryslân zit momenteel samen met Caparis NV midden in een proces van
herstructurering. U bent – samen - onderweg naar een nieuw bedrijf met een nieuwe
kostenstructuur.
Voor ons als deelnemende gemeente is het belangrijk te beschikken over een degelijke
analyse van die kostenstructuur, met aandacht voor ontwikkelingen in de CAO en de SWbezetting, en de doorwerking in de gemeentelijke bijdragen. De informatie uit uw
analyses is voor ons de input in onze beleidscyclus. Het eerstvolgende ijkmoment is de
Jaarrekening over 2019.
Wij verzoeken u dan ook met klem die analyses grondig voor te bereiden en op tijd met
ons te delen, zodat wij er bij de samenstelleng van onze perspectiefnota in voorjaar 2020
gebruik van kunnen maken.

Bel gerust als u vragen heeft
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met Douwe H. Siebenga door te
bellen naar 0513-617529.

Met vriendelijke groet,
de griffier van de gemeente Heerenveen,

De voorzitter,

mevrouw L. Roest-Jonkers

de heer T.J. van der Zwan
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