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Zienswijze begroting 2015
Geacht bestuur,
Op 15 april 2014 ontvingen wij uw ontwerp-begroting 2015 met een begeleidende brief; de
begroting (alsmede de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen) is in uw vergadering van
31 maart 2014 vastgesteld.
Hierbij maken we van de gelegenheid gebruik een zienswijze in te dienen met betrekking tot die
begroting.
Wij onderschrijven het uitgangspunt van deze begroting waarin de huidige opdracht van
Reestmond, uitvoering van de WSW, uitgangspunt en centraal kader is.
Als het wetgevingsproces tijdig wordt afgerond, zal de instroom van nieuwe cliënten in de Wsw
per 1 januari 2015 stoppen. Over een eventueel gewijzigde opdracht voor Reestmond is de
afgelopen bestuursperiode geen besluit genomen. Wij vinden het juist dat op dit moment niet wordt
vooruitgelopen op een te nemen besluit.
De begroting 2015 heeft (nog steeds) geen beleidsmatige insteek en betreft vooral een financiële
rapportage. Wij verwachten bij de begroting van 2016 een duidelijke verbetering hierin.
Wij vinden het jammer dat u in uw inleidende hoofdstuk spreekt over een “defensieve aanname van
geen nieuwe plaatsingen vanuit de Participatiewet bij/via Reestmond alsmede van het niet
verlengen van de ultimo 2014 aanwezige tijdelijke Wsw-dienstverbanden.”
Naar onze mening kan ook binnen het bestaande takenpakket en binnen de bestaande taakstelling
(nog) offensief worden gewerkt. Nu worden bijvoorbeeld geen maatregelen voorzien/voorgesteld
om het verwachte tekort terug te dringen. Daarbij is geen sprake van een defensieve houding, maar
van een niet-actieve houding. Er lijkt nu geen stap te worden gezet om het tekort terug te dringen.
Het is uw intentie geen nieuwe vaste dienstverbanden aan te gaan; wij kunnen dat standpunt
onderschrijven. Nieuwe tijdelijke dienstverbanden zijn daarentegen wel mogelijk. Hiervan kan naar
onze mening gebruik worden gemaakt om meer toegevoegde waarde te creëren en/of deze vast te
houden.
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Helaas sluit de begroting met een sterk negatief resultaat. De afwachtende houding van waaruit de
begroting is opgesteld verklaart deze uitkomst. Op basis van vorenstaande menen wij (dus) dat een
beter resultaat mogelijk is.
Tenslotte geven wij nog aan dat het onze voorkeur heeft om het begrote tekort direct ten laste van
de gemeenten te laten komen. Alternatief is dat het tekort (deels) ten laste van het
weerstandsvermogen wordt gebracht. Gelet op de nog te nemen besluiten over de toekomst van het
bedrijf Reestmond achten wij het raadzaam het weerstandsvermogen zo groot mogelijk te laten zijn
en het vooralsnog niette laten beïnvloeden door een te verwachten negatief exploitatieresultaat.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en
via info@gemeentewesterveld.nl In verband met de vrijdagsluiting in de even weken adviseren we
u op onze website te kijken voor de openingstijden.
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