Het Dagelijks Bestuur van de DSW Rijswijk e.o.
Postbus 586
2700 AN ZOETERMEER

Griffie
Herenstraat 72/74
Voorburg
Postbus 905
2270 AX Voorburg
Telefoon 14 070
Fax (070) 320 13 02
www.leidschendam-voorburg.nl
griffie@leidschendam-voorburg.nl

Datum
Ons kenmerk
Uw brief/kenmerk
Contactpersoon
Telefoon

A. Donkers
(070) 300 8905

Bijlagen
Onderwerp

Zienswijze concept Herziene begroting 2018 van de DSW Rijswijk e.o.
(Onderstaand een minimale variant van de zienswijze, de raad is vrij deze naar eigen
inzicht aan te passen en aan te vullen – graag deze cursieve tekst in definitieve versie
verwijderen)
Geacht bestuur,
Hierbij biedt de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg u de zienswijze aan ten
aanzien van de herziene begroting 2018 van DSW Rijswijk e.o.
Op 30 mei 2017 heeft de raad haar zienswijze op de Begroting 2018 DSW aan u
toegestuurd. In deze zienswijze was de raad positief over het feit dat de begrote
gemeentelijke bijdrage in 2018 uitkwam op € 1.065.882. Daarmee kwam de gemeentelijke
bijdrage minimaal uit boven het bedrag dat was voorzien met de herstructurering. In het
herziene herstructureringsplan is een gemeentelijke bijdrage van € 1 mln. opgenomen
voor 2018.
Op 22 juni jongstleden is het de commissie MA mondeling geïnformeerd over de eerste
kwartaalrapportage 2017 van DSW. De raad is geschrokken van de negatieve financiële
resultaten en vroeg zich direct af wat de effecten zijn voor de toekomst. In het
herstructureringsplan staat beschreven dat het exploitatieresultaat Wsw bij ongewijzigd
beleid uit komt op een structureel verlies oplopend tot € 3,5 miljoen in 2018. Wij
constateren dat de gemeentelijk bijdrage die in de herziene begroting DSW 2018 is
begroot ongeveer gelijk is aan dit bedrag. Dit betreuren wij ten zeerste.
Tegelijk stellen wij vast dat DSW er in geslaagd om met de beweging ’van binnen naar
buiten’ de doorstroom van werken in een beschutte omgeving, naar groepsdetachering en
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van groepsdetachering naar individuele detachering op gang te brengen. Desondanks is
heeft het herstructureringsplan niet geresulteerd in het terugbrengen van het
exploitatietekort en daarmee de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast is de vormgeving en
infrastructuur van de organisatie niet aangepast naar een toekomstbestendig model.
Daarmee concludeert de raad dat het herstructureringsplan op financieel gebied niet
geslaagd is. Dit betreuren wij ten zeerste.
Zowel het subsidieresultaat als het bedrijfsresultaat laat een groot negatief saldo zien. Het
subsidieresultaat is afhankelijk van niet beïnvloedbare factoren. Wij realiseren ons dat de
teruglopende Rijkssubsidie niet voldoende zijn om de loonkosten van de SW te dekken.
Wij benadrukken dat hier de sociale ambitie voor optimale arbeidsparticipatie van deze
doelgroep voorop staat.
Voor het tekort op het bedrijfsresultaat zien wij een grote uitdaging. Wij zijn van mening dat
het mogelijk moet zijn om dit tekort terug te brengen door een meer efficiënte vormgeving
van het bedrijf. De herstructurering heeft hier onvoldoende in kunnen bijdragen. Wij achten
veranderingen noodzakelijk om een flexibel sociaal werkbedrijf te realiseren dat
toekomstbestendig is en kan meebewegen met veranderende wet en regelgeving en
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wij vragen het bestuur van DSW om dit mee te nemen
in de verdere uitwerking van het toekomstmodel en denken hier graag in mee.
Als laatste spreken wij onze waardering uit voor de manier waarop de nieuwe directeur
van DSW voortvarend aan de slag is gegaan om de financiële situatie in beeld te brengen
en verbeteringen in de organisatie door te voeren. Daarbij is de raad tussentijd regelmatig
door het bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen. De slagvaardigheid en
transparantie die DSW het afgelopen half jaar heeft laten zien, geeft ons vertrouwen dat
gebouwd kan worden aan een toekomstbestendig bedrijf.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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