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Geachte mevrouw Verschuur,
In reactie op uw bovenvermelde brief kunnen wij u melden dat onze gemeente zich zal houden
aan de contracten die wij hebben met de Wvs-groep. Zoals wij eerder, naar aanleiding van de door
u genoemde brief van de Wvs- groep, al in het algemeen aan de raad hebben gemeld gaat het
hierbij om contracten voor het groenonderhoud en schoonmaak. Daarnaast heeft de gemeente
enkele mensen aan het werk op basis van detachering. Ten opzichte van 2012 is er in 2013 een
lichte stijging van de totale omzet van onze gemeente bij WVS-groep gerealiseerd . Deze stijging
zet door in 2014. Dat komt, omdat in 2014 en 2015 een groter deel van het groenonderhoud aan
de Wvs-groep is uitbesteed. Daarnaast is het de bedoeling dat de Wvs-groep een gedeelte van
de gemeentelijke post gaat bezorgen.
Wvs- groep geeft in hun brief aan dat als gevolg van beperking van de opdrachtverlening op het
totaal van de 9 deelnemende gemeenten een omzet daling dreigt van € 400.000,-.
Op basis van de geldende regels worden verliezen op basis van solidariteit per SE verrekend.
Voor Halderberge zou het bedoelde omzetverlies, uitgaande van het aantal SE per 01-01-2014
een extra bijdrage betekenen van ongeveer € 39.500,-.
Wij hopen u hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,
de secretaris,
de burgemeester,

Mevrouw

.G.Jacobs

De heerG.A.AJ. Janssen
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