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Toezicht op gemeenschappelijke 
regelingen SW bedrijven 2012 

Geachte raad, 

Naast het financiële toezicht op de gemeenten oefenen wij op vergelijkbare manier toezicht uit op 22 
gemeenschappelijke regelingen. V i j f van die gemeenschappelijke regelingen zijn sociale 
werkvoorzieningschappen (SW bedrijven). Uw gemeente neemt dee! aan het werkvoorzieningschap De 
Sluis. 

Uit onze beoordeling van de (meerjaren)begroting 2012-2015 van De Sluis komt naar voren dat de 
komende jaren een verslechtering zal gaan optreden in de financiële positie. Oorzaken hiervan zijn het 
effect van rijks- en gemeentebeleid, zoals de vermindering van de jaarlijkse bijdrage in de loonkosten van 
WSW-werknemers en besluiten tot (eventuele) vermindering van de jaarlijkse bijdrage in het 
exploitatietekort van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast zal de mogelijke invoering per 1 januari 
2013 van de wet "werken naar vermogen" (WWNV) kunnen leiden tot aanvullende nadelige financiële 
gevolgen voor het SW bedrijf. Wij hebben in zijn algemeenheid naar aanleiding van het bovenstaande het 
algemeen bestuur van SW bedrijf De Sluis verzocht maatregelen te treffen gericht op het verkrijgen van 
structureel begrotingsevenwicht. Hiervoor is afstemming en uiteindelijk uw instemming nodig. 

Als toezichthouder op zowel uw gemeente als genoemd SW bedrijf hebben wij gemeend onze zorg over 
de ontwikkeling van de financiële positie van de S W bedrijven door middel van deze brief kenbaar te 
maken. In het verlengde hiervan verzoeken wij u in 2012 zodanige besluiten te nemen dat SW bedrijf De 
Sluis een naar ons oordeel materieel sluitende begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 kan 
presenteren. In dit verband merken wij op dat de gemeentelijke uitgaven met betrekking tot de bijdragen 
in het exploitatietekort van de gemeenschappelijke regelingen op grond van artikel 193 van de 
Gemeentewet voor de gemeenten verplichte uitgaven zijn. 

Ter informatie treft u een afschrift aan van onze brief aan het SW bedrijf De Sluis over het toezichtregime 
2012 
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