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Zienswijze conceptbegroting 2019 van de DSW Rijswijk e.o.

Geacht bestuur,
Hierbij biedt de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg u de zienswijze aan ten
aanzien van de conceptbegroting 2019 van DSW Rijswijk e.o.
De raad heeft kennis genomen van de conceptjaarrekening 2017. Medio 2017 is de raad
geïnformeerd over de financiële situatie bij DSW. In de zienswijze op de herziene
begroting 2018 heeft de raad gereflecteerd op de gebeurtenissen in 2017 en aangegeven
hoezeer de raad is geschrokken van de negatieve resultaten. Wij betreuren dat de
jaarrekening een extra tekort laat zien van € 548.018 ten opzichte van de begroting 2017.
Tegelijktijdig constateren wij dat het financiële beeld in de jaarrekening licht is verbeterd
ten opzichte van de halfjaarlijkse rapportage. Dit geeft ons vertrouwen dat de
daadwerkelijke financiële situatie van DSW in beeld is.
Eveneens stemt de raad in met de conceptbegroting DSW 2019. De raad constateert dat
meerjarig het tekort op het subsidieresultaat terugloopt en het tekort op het
bedrijfsresultaat toeneemt. Hierdoor verbeterd het meerjarenperspectief licht ten opzichte
van de herziene begroting 2018, maar het oplopende tekort op de bedrijfsvoering blijft
zorgwekkend. De instroom van nieuw beschut werk compenseert niet de uitstroom van de
Wsw doelgroep. Opnieuw benadrukt de raad dat het huidige bedrijf niet toekomstbestendig
is. De raad hecht dan ook belang aan het plan om het bedrijfsresultaat terug te brengen
naar break-even.
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Op 15 februari 2018 hebben de colleges van de gemeenten Zoetermeer, LeidschendamVoorburg en Rijswijk de intentie uitgesproken om een toekomstscenario uit te werken
waarbij de huidige gemeenschappelijke regeling wordt opgeheven. De gemeente
Zoetermeer start een nieuw sociaal werkbedrijf, waar de gemeenten LeidschendamVoorburg en Rijswijk werkplekken inkopen. Dit proces heeft een geschatte doorlooptijd van
2 jaar. Daarmee loopt dit proces door de meerjarenbegroting en de planning om het
bedrijfsresultaat naar break-even te brengen, heen. De raad blijft graag op de hoogte van
de ontwikkelingen en samenhang van de verschillende trajecten. Wij zien het plan van
aanpak voor het traject tot opheffen van de gemeenschappelijke regeling dan ook met
belangstelling tegemoet.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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