Aan het college van burgemeester en wethouders
Gemeente Halderberge
Parklaan 15
4731 GJ Oudenbosch
Bosschenhoofd, 14 maart 2014

Betreft: raadsvragen ex art 38 RvO
Onderwerp: tekorten werkvoorzieningschap (WVS)

Geacht college,
Via BN DeStem werd vandaag duidelijk dat er een afname plaats vindt van het aantal
diensten die door de samenwerkende gemeenten in de regio worden ingekocht bij
het Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant. In de gemeenschappelijke
regeling zijn de gemeenten, waaronder Halderberge, belangrijke opdrachtgevers
voor deze organisatie.
Uit de brandbrief van het dagelijks bestuur blijkt dat de 9 gemeenten voor een bedrag
van 500.000 euro minder afgenomen hebben aan diensten. Als raadsleden hebben
wij nog niet zo lang geleden een bezoek gebracht aan het werkvoorzieningschap.
Daarbij is o.a. de financiële situatie van de WVS doorgesproken. Duidelijk was dat
zowel voor betrokken werknemers als de gemeenten het juist belangrijk is om zoveel
mogelijk diensten in te kopen. Denk hierbij ook aan de uitvoering van de
Participatiewet die vanaf 2015 in werking treedt.
Zoals bekend heeft de economische crisis en de afnemende subsidie vanuit het Rijk
gevolgen voor de exploitatie van de WVS groep. In tegenstelling tot het reguliere
bedrijfsleven kan immers bij afnemende resultaten geen personeel ontslagen
worden. Dus door minder afname van taken zal het exploitatietekort enkel maar
oplopen. Duidelijk is dat de financiële positie van de WVS groep, als gevolg van
bezuinigingen, niet rooskleurig is. In de ogen van onze fractie is het daarom niet
wenselijk dat deze positie nog verder wordt verzwakt door het handelen van de
samenwerkende gemeenten.

Progressief Halderberge heeft de volgende vragen aan het college:
1. houdt Halderberge zich wel aan de gemaakte afspraken met de WVS groep?
a) Zo ja, dan ontvangen wij graag een overzicht van de gemaakte afspraken met
de WVS en een indicatie m.b.t. het bedrag dat Halderberge extra moet
bijdragen omdat andere gemeenten in de regio hun afspraken niet nakomen.
b) Zo nee, waarom niet en op welke gebieden vindt er minder afname plaats?
2. december 2013 hebben wij (raad, college, ambtelijke organisatie) ons voor de
toekomst verbonden aan vier kernwaarden: respect, vertrouwen,
betrouwbaarheid en eerlijkheid. Mocht het zo zijn dat de gemeente Halderberge
zijn afspraken met het werkvoorzieningschap niet na komt, dan is de vraag of
verder praten over bestuurlijke integriteit nog wel zin heeft?
Uw reactie zien wij graag, zo spoedig mogelijk, tegemoet.
Met vriendelijke groet,
De fractie van Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) .
Jan Zagers
Frits Harteveld
Toos Verschuur-Geraets
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