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uGeachte heerAbarkane,
Hierbij de beantwoording van deartikel 40 vragenover de begroting van deSluis Groep. Devragen zijn
door deSluis beantwoord.
1. Aande Raad isvoorgelegd de begroting vanVWS DeSluis, hetschap. Erwordt geen informatie
verstrekt over de begroting van DeSluis Groep nv (DSGnv). Defractie isvan mening dat de
begroting van hetschap nietgoedte beoordelen iszonder financiële informatie over DSGnv.
Kan hetCollege inkort bestek aangeven of beide begrotingen in relatietot elkaarstaan enop
welke wijzedat hetgeval is? Indien beide begrotingen metelkaar samenhangen, is het
college dan bereidook de begroting van DSGnv aande raadter beschikking te stellen?
Inbeginsel staan detwee begrotingen losvan elkaar.
De begrotingvan hetschap gaat over het indienst hebben van mensen meteenWsw-indicatie en het
ontvangen vansubsidie voor hetrealiseren vandiedienstverbanden. Inhetschapgaat hetover het,
namens de4gemeenten, uitvoeren vaneenwettelijke taak. Het betreft een budgetbegroting van een
openbaar lichaam. Hetschap kent aljaren een budgettekort omdatdeontvangen subsidie ontoereikendis
om desalariskosten vande dienstverbanden te bekostigen. Door detoenemende, CAO-bepaalde,
salariskosten en dedoor bezuinigingen afnemende subsidie neemt het budgettekort van hetschap steeds
verder toe. Het bestuur van hetschap ziet toe op het uitvoeren van dewettelijke taak van hetschap.
Debegroting vande NVgaatover deorganisatie die als opdracht heeft passend werk en
arbeidsontwikkeling teorganiseren voor mensen meteenafstand tot dearbeidsmarkt.Op
bedrijfseconomisch verantwoorde wijzedientde NV in"de markt" middelentegeneren om dieopdracht uit
tevoeren.Dedirectie isverantwoordelijk voor hetuitvoeren vandeze opdracht. De raad van
commissarissen ziet daarop toe en legtverantwoording af over hetgevoerde beleid aan het bestuur van het
schap inderolvan aandeelhouder.
Debegroting vande NV isgeen budgetbegroting, maar een kosten-baten-begroting van een
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privaatrechtelijke organisatie. De NVrealiseert sinds de reorganisatie van 2006-2007jaarlijks eenfinancieel
overschot.
Derelatietussen beide begrotingen isdat hetoverschotvandedoor de NVgegenereerde middelen wordt
ingezetom hetsubsidietekort van hetschap tedekken.
Indien hetoverschot van de NVontoereikend isom hetgeheletekortvan hetschaptedekken,danworden
dedeelnemende gemeenten aangesproken om hetresterende tekortvan hetschap bijtedragen.Dit
gebeurt conform de afspraken indegemeenschappelijke regelingende bepalingen indeWet opde
Gemeenschappelijke Regelingen.
Voor het beoordelen van de begrotingvan hetschap ishetdus niet nodig de begrotingvande NVte
kennen. Echter, hetfinancieel resultaat vande NV bepaaltwel hoeveel dedeelnemende gemeenten
eventueel moeten bijdragen aan hettekortvan hetschap.
Hetcollege begrijpt daarom de behoefte vanderaadom erzekervante kunnen zijndatdedirectie en RvC
vande NV hetoptimale doenom eenzogroot mogelijkfinancieel overschot terealiseren,opdatde
eventuele bijdragevan degemeente zo beperkt mogelijk blijft. Hetcollegevindt hetdaarom van belang dat
deraadgoed geïnformeerd wordtover degangvanzaken binnen de NV. DebegrotingvandeNV is echter
niet hetbeste document om indie informatiebehoefte tevoorzien.
Teneerste betreft heteen kosten-baten-begroting dieeengrote matevan bedrijfskundigen
bedrijfseconomisch inzichtvraagt om diegoedte kunnen doorgronden en ereenoordeel overte kunnen
vormen.Tentweede kandoor klantenen leveranciers uit hetdocument informatie worden afgeleid die de
commerciële positie vande NVverzwakt.
Hetcollege hecht meerwaarde aan mondelinge toelichting opdegangvanzaken binnen deNV,ende
mondelinge enschriftelijke beantwoording vanspecifieke vragen, zoals diedeafgelopenjaren door de
directiewordtgegeven tijdens bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten encommissie-en raadsvergaderingen.
Indienderaad behoefte heeftaaneen noguitgebreidere,vooralfinanciële, informatievoorziening over de
NV,dan kanworden overwogen om besloten bijeenkomsten teorganiseren voor bijvoorbeeld definancieel
specialisten vandefracties. Daarbij zou hetvertrouwelijk bespreken vande begrotingvande NVeen
onderdeel kunnen zijn.
N.B. DeNVkent geen meerjarenbegrotingen. Devariabelen dievan invloed zijnopde kostenen baten,en
dusop hetfinancieel resultaat, kunnenzosterkfluctueren dat het makenvaneen begrotingvoor het
volgendejaar aleen grote matevanonzekerheid inzich heeft. Meerjarig begrotenvan hetfinancieel
resultaat heeft daarom,onder de huidige omstandigheden, nauwelijks meerwaarde.
2. Hetschap heeft WSW-medewerkers indienstvolgens detaakstelling zoals die aande
gemeenten zijn opgelegd (onder- enover realisatieworden gemakshalve maar even buiten
beschouwing gelaten). Daarvoor krijgt hetschap een bepaaldsubsidiebedrag perSE(nuzo'n
€25.800,=). Hetschap betaalt desalarissen vandeWSW-medewerkers. Hetverschiltussen
subsidie en loonkosten ishetsubsidie-overschot /subsidietekort. Defractie vermoedt dat er
intoenemende mate sprakezalzijnvaneensubsidietekort. Is uw College deze mening
eveneenstoegedaan? Iserdoor hetschapeen berekening gemaakt vande toekomstige
effecten vandevermindering vandesubsidie perSE?Zoja,totwelkeconclusies heeft dat
geleid?
Zoals inantwoord opvraag 1aangegeven isook hetcollege de meningtoegedaan datersprake isvan een
toenemend subsidietekort van hetschap. Exacte berekening van heteffect isechter niette maken omdat
een aantal belangrijke componenten nu nogonbekend zijn,terwijl diewel eengrote invloed hebben opde
uitkomstvande berekening. Hierbij speeltonder andere:
Deuitstroom van mensen uitde huidigeWsw-regeling is niette bepalen.Het kabinet gaat uitvan een
gemiddelde uitstroom van6% perjaar. Bij DeSluis zal de uitstroom vanwege leeftijd de komendejaren 2%
perjaar bedragen. Door overlijden isdeuitstroom deafgelopenjaren 0,25-0,75% perjaar geweest.
Uitstroom om andere redenen is,door deveranderingen inwetgeving,voor hetzittendeWsw-bestand op
z'n minst risicovol. Menweet niet ofterugkeer onder deoude garanties mogelijk is.Het isdaarom niet inte
schatten hoegroot de uitstroom bijDeSluis de komendejarenzal zijn.
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Het is nog niette zeggenwater onder de nieuweWWnVgaat gebeuren metde mensen diemomenteel op
dewachtlijst van DeSluis staan.Mogen deze mensen de komendejaren nogonder deoude garanties
instromen (dus metde mogelijkheid vaneensalarisniveau boven metwettelijk minimum loon)? Krijgen de
deelnemende gemeenten subsidie van het rijkvoor dezegroep? Enzoja hoeveel?Wat gebeurt er met
mensen op dewachtlijst die bijde invoering vandeWWnV noggeenWsw-dienstverband onder deoude
voorwaarden hebben gekregen?
Het isook nogonduidelijk hoeveel mensenonder de nieuweWsw-indicatie zullen gaanvallen.Hetrecht op
zo'n plaats komt namelijk tevervallen.
Het is nogonduidelijk hoeveel desubsidie perSE indetoekomstzal bedragen. Hetziet er naar uitdat het
(in2011 verlaagde) bedragtoten met2014 gelijk blijft. Mogelijk wordt datgedrag in2015verder verlaagd
naarca.€22.000, maar daarover bestaat noggeenzekerheid.
Het isonduidelijk hoede loonkosten vandeWsw zichde komendejarenzullen ontwikkelen, ledere1 %
loonverhoging vergroot het budgettekort van hetschap metca.€ 100.000,-. Budgettair gezien is bevriezing
van het huidige niveau gewenst. Vanuit goedwerkgeverschap iseen loonontwikkeling gewenst die inrelatie
staattot ontwikkelingen voor anderegroepen indesamenleving. De huidigeWsw-CAO isalenigetijd
verlopen ende besprekingen over een nieuwe CAOzijnvastgelopen.
Deenige berekening van hettekort inhetschapdieopdit momentte maken is,gaat ervan uitdat:
- het huidigeWsw-bestand alleen zal uitstromen vanwege leeftijd,
-ergeen nieuwe instroom zalzijn(uitdewachtlijst ofvanuitdie nieuweWsw),
-deloonkosten voor deWsw nietzullenstijgen,
-desubsidie per SE in2015wordtverlaagd totca.€22.000,Op basis van alléén dezeuitgangspunten zal het budgettekort van hetschap,vóór doorbelasting naar NV
engemeenten,zich de komende 10jaar als volgtontwikkelen:
2011 €-1.061.000
2012€-1.028.000
2013€ -998.000
2014€ -960.000
2015€-2.200.000
2016€-2.108.000
2017€-1.967.000
2018€-1.890.000
2019€-1.795.000
2020€-1.673.000
2021 €-1.611.000
N.B. Door degrote matevanonzekerheid over hetaantal mensen dat inde komendejaren bijofvia De
Sluis werkzaam zalzijn,wordtdeonzekerheid over deterealiseren baten entemakenvan kosten door
DSGnv extra vergroot. Dit maakt hetopstellen vaneen meerjarenbegroting van DSGnv nog kleiner.
3. Datverschil,waarvan onder punt2sprake is, komt omdat hetWettelijk Minimum Loonwordt
geïndexeerd endesubsidie niet. Eenandere reden hiervanzou kunnenzijn datWSWbedrijven in hetverledente ruimhartig zijn geweest in het bevorderenvan medewerkers
naar een hogere loonschaal. Inhoeverre is hetcollege ervanopde hoogteof het voorgaande
heeft plaatsgevonden bij De Sluis?
Hetcollegeweet dater inieder geval sinds dereorganisatie van DeSluis in2006-2007 een zeer
terughoudend beleid isgevoerd op hetgebied van loonontwikkeling vandeWsw-werknemers.AlleenCAObepaalde loonstijgingen entrede-enschaalverhogingen werden doorgevoerd. De indruk bestaat dat dat
ook indejaren voorafgaand aande reorganisatie het geval isgeweest.
N.B. Er bestaat geen automatische koppelingtussen de indexatie van hetwettelijk minimum loon ende
CAOvan deWsw. DeWsw-CAO wordt bepaald inonderhandeling tussen devakbonden namens de
werknemers endeVereniging van Nederlandse Gemeenten namens dewerkgevers.
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4. DeWSW-medewerkers van hetschapworden gedetacheerd naar DSGnv, die deze
medewerkers productief inzet. Deomzet diedaarmeewordt gerealiseerd,vormt de dekking
voor de kosten van hetoverige personeel indienst van DSGnv, huisvesting,etc. Daarnaast
betaalt DSGnv een bepaald bedrag aan hetschapter dekkingvan hetsubsidietekort (in2011
€471.000,=). Kan hetcollege aangeven opwelkewijze het bedrag van€471.000,= is berekend?

Dit bedrag isalsvolgt berekend:Het begrotefinanciële overschot van DSGnv voor 2011 bedraagt
€541.000. Metdeprovincie Utrecht isafgesproken dat het bedragdatjaarlijks uitdatoverschot moet
worden bestemdvoor het naar nul brengen van het negatieve eigenvermogen dat nog€ 70.000 bedraagt.
Dit resulteert ineenoverschot van DSGnv van€471.000dat kanworden bestemd ter dekkingvan het
bugettekort van hetschap.
5. Inde meerjarenbegrotingwordtgestelddat DSGnv niet meer kan bijdragen terdekking van
hetsubsidietekort. In2015zal deze bijdrage nog€430.000zijn,terwijl het subsidietekort
dan bijna € 1miljoen bedraagt. Dat leidtertoedat gemeenten uitde algemene middelen
moeten bijdragen.VoorWoerden betekent ditdat in2011€427.000,= moet worden
bijgepast en in2015 nog€375.000,=.Omdat de begroting van DSGnv ontbreekt, is niet
duidelijk hoe het bedragvan €430.000,= isonderbouwd endusvalt ook nietstezeggen over
hoe realistisch / noodzakelijk het isdatWoerden uitalgemene middelen € 375.000,=
bijbetaalt. Ishetvoor uw College mogelijk omop basisvan de begroting van DSGnv deze
cijfers van een naderetoelichting te voorzien?
Op basis van de begroting van DSGnv ishet niet mogelijk omdeze cijfers vaneen naderetoelichting te
voorzien.
Zoals reeds aangegeven inde beantwoording vandevragen 1en 2is het, vanwege degrote matevan
onzekerheid over zowel de batenalsde kosten van DSGnv inde komendejaren, niet mogelijk een
meerjarenbegroting vande NVte makendieenige houvast geeft. Hetcollegevertrouwt erop dat DSGnv,
ondanks demoeilijke omstandigheden,er alles aanzaldoen om eenoptimaalfinancieel resultaat te
realiseren.Ondanks alleonzekerheid hierover, iservoor gekozen om inde meerjarenbegroting ervan uitte
gaan dat DSGnv de komendejaren steeds €430.000 zal kunnen bijdragen aan het budgettekort van het
schap.
6. Progressief Woerden meent dat hetonttrekken van het bedrag uitde algemene middelen ten
kostegaatvan re-integratie inspanningen voor deonderkant van de arbeidsmarkt
(WWB- ers,etc). Naarverluidtzou nog25%van het huidige re-integratiebudget overblijven
nadeextra bijdrage aan DeSluis.Hoe beoordeelt hetcollege desituatie datter
ondersteuning van inwoners meteenzwakke positieopdearbeidsmarkt eenzeer gering
budget resteert?
Zoals ook inde beantwoording vaneerdere vragen isaangegeven,bestaat er noggrote onduidelijkheid
over de budgettaire consequenties vande invoeringvandeWetWerken naar Vermogen. Wel is duidelijk
datde invoering zal leiden toteenaanzienlijke korting van het huidige re-integratiebudget, misschien wel tot
het niveau zoals indevraagvermeld.
Ditcollege heeftals uitgangspunt dat iedereen meedoet, endusdat iedereen diedat nodig heeft
ondersteuning zal krijgen om dekunnen participeren indesamenleving. Indekomendejaren zal,metzeer
beperkte middelen,die ondersteuning zeerefficiënt en effectief georganiseerd moeten zijn. Daarom isde
gemeenteWoerden ingesprek metdegemeenten Montfoort, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk om tot
een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor deWWnV te komendiedaartoe instaatis.
Voor hettotstand komenvanzo'n nieuwe organisatie, dieop 1 januari 2013vorm moet hebbengekregen,
zal eenfinanciële onderbouwing moetenworden opgesteld.Dit maaktdat hetuitgebreid aandacht besteden
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aan hetgedeelte vande huidige begrotingdatslaatop deperiode na 1-1-2013slechts beperkte
meerwaarde heeft.
7. Debegroting lijkt positief opgezet. Uitgangspunt isgeweest dat de rijkssubsidie perSE niet
verder zal dalen,terwijl bekend isdat de rijksoverheid erop rekent datdezewelzaldalen en
wel naarzo'n €22.000 = in2015 (minus €3.500,= dustenopzichte van het huidige bedrag).
Alsdit gebeurt, loopt hetsubsidietekort bij hetschapoptotzo'n€2,0 miljoen in2015
(€720.000,= +€ 1.300.000,=). Woerden moet indat geval aanzienlijk meer bijpassen uitde
algemene middelen. Deelt uwCollege deze zienswijze?
Tentijdevan hetopstellen vandemeerjarenbegroting haddedirectievan DeSluis ineen informeel contact
metdestaatssecretaris desuggestie vernomen dateenverdereverlaging vande subsidie in2015aande
ordezou kunnen zijn. Opdat momentwas alleen die"proefballon"onvoldoende reden om daar inde
meerjarenbegroting al rekening meetehouden.
Inmiddels isduidelijk geworden datdieverlaging naar ca.€22.000,-zeer waarschijnlijk aandeordeis.
Vandaar dat inde beantwoordingvanvraag2daar ook meegerekend is.
8. Eenander uitgangspunt indemeerjarenbegroting isdat hetaantal SEnietzal dalen.Ook dit
uitgangspunt vindt defractie discutabel,aangezien de rijksoverheid inzet opeen reductie
van dat aantal. Uiteindelijk moeten landelijk nog maar 30.000 personen indeWSW
werken,terwijl dat er nu90.000zijn. Vanaf 1 januari2013 mogenWSW-bedrijven nogmaar (in
aantal) 1/3 laten instromen ten opzichte vande uitstroom (als 30 personen de organisatie
verlaten door natuurlijk verloop etc.mogen maar 10personen indienstworden genomen).
Dit heeftgeen effect op hetsubsidietekort, maar mogelijkwel opde bijdrage die DSGnv aan
hetschap kan betalen. Hierdoor moetendegemeenten nog meergaan betalen. Ookt.a.v.
dezeconclusie is hetdevraag:wordt die door uw College gedeeld?
Op hetmoment vanopstellen vande meerjarenbegroting was nogvrijwel niets bekend over de ontwikkeling
vandetaakstelling indekomendejaren endewijzewaarop mensen opde huidigewachtlijst nogeen plaats
aangeboden zouden krijgen.Ook nuisnog nietduidelijk welke aantallenWsw-plaatsende4 deelnemende
gemeenten inde komendejaren moeten gaan realiseren,envanafwelk moment hetuitgangspunt "3eruit,1
erin"zal gaan gelden. Demeerjarenbegroting isgebaseerd op gelijkblijvend aantalWsw-plaatsen; bijde
beantwoording vanvraag2 isuitgegaanvan uitstroom vanwege leeftijd engeen nieuwe plaatsingen.Van
beide benaderingen isduidelijk datdeaannames waarschijnlijk nietjuist zijn, maar betere inschattingen zijn
momenteel niettemaken.
9. Defractievan Progressief Woerden vraagtzich inditverband dan ook afwelk beleidwordt
ingezet om de bijdrage van DSGnv aan hetschapte kunnenverhogen,zodat de bijdragevan
degemeenten uitalgemene middelen zo beperkt mogelijk kunnen blijven.Graagte dien
aanzien een reactievan uw College.
Zowel inde huidige situatie,als inde nieuwvorm tegeven gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de
WWnV,vormt effectief enefficiënt werken de basisvan het uitvoerbaar houden vandediverse
gemeentelijke taken inditdomein.Dit betekent datscherp wordttoegezien opde kosten dieworden
gemaakt enopde batendie kunnenworden gegenereerd.Bij hetgenereren van baten is het noodzakelijk
om optimaal gebruik te makenvan hetbestaande netwerk vanwerkgevers van DeSluis,enditwaar
mogelijk nogverder teontwikkelen. Het realiseren van (aangepaste) werkplekken bijwerkgevers iseenvan
de belangrijkste succesfactoren bijde uitvoering vandetoekomstigeWWnV. Inditverband is hetook van
belangom de rol vandedeelnemende gemeenten alsgrotewerkgevers inderegiooptimaaltebenutten.
10.Tenslotte devraag of hetCollege er bij DSGnv opwil aandringen om hetvolgende te
realiseren:
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- een beleid datgericht isop hetzoveel mogelijk medewerkers buiten de murenvan De
Sluiste plaatsen ineenvormvan groepsdetachering of individuele detachering (evt.
begeleid werken),opdat deopbrengst per uurwordtverhoogd en besparingen kunnen
ontstaan op bvhuisvestingkosten?
- een beleid om de loonkosten vanWSW-personeel binnen de perkente houden
(bevorderingen naar hogere loonschalen minimaliseren)?
- hetzoveel mogelijk verkleinen van dezogeheten valideformatievan DSGnvzonder in
te boetenopde kwaliteit van de begeleiding vanWSW-medewerkers?
Deafgelopenjaren heeft DeSluis zwaar ingezetop hetuitgangpunt dat"iedereen buiten demurenvan De
Sluis werkt, tenzij dat niet,of nogniet, mogelijk is".Ditheeft geresulteerd ineen percentage mensen in
detachering en begeleid werken datca.twee maalzo hoog isals hetgemiddelde vanalleWsw-uitvoerders.
DeSluis heeft geen eigen bedrijven of bedrijfsactiviteiten waarvoor het,voor hetcontinuerenervan,
noodzakelijk isom mensen "binnen"tehoudendie metdejuistearbeidsontwikkeling eenplek"buiten"
zouden kunnen krijgen. Het isjuist deconstatering dat iedere plek binnen geld kost,terwijl vrijwel iedere
plek buiten kostenneutraal is,of bijdraagt aan het positieve resultaat, die heeft bijgedragen aan het huidige
beleid dat maximaal inzet opde beweging naar buiten.Daardoor konden deafgelopenjarende kosten(o.a.
voor huisvesting) aanzienlijk wordenverlaagd.
Welwijzen decijfers nuuitdateraandemogelijkheden voor de bewegingvan binnen naar buitenvande
huidigegroepWsw-ers eeneind begintte komen.Deeerstedetacheringen en begeleidwerken plekken
waren relatief eenvoudig te realiseren.Numoetgeconstateerd wordendat hetsteeds meertijden middelen
vraagt om mensen die nu binnen werken nogstappen opdewerkladder te laten maken.Ook is vastgesteld
datvoor eengedeelte van het huidige bestand (ca.25-30%) ook optermijn destap naarwerk buiten de
murenvan DeSluis niet realiseerbaar is.DeSluis blijft inzetten op arbeidsontwikkeling vanalle
medewerkers, maar resultaat infinanciële zin ishier nauwelijks meer tebehalen.
Het beleid om de loonkostenontwikkeling vandeWsw beperkt tehouden, bestaat allanger.Zieook
beantwoording vraag 3. Hetcollegezal eropaandringen datdit beleidwordt voortgezet.
Degrenzen van het beperkenvande"valideorganisatie", zonder daarmee opde kwaliteitvande uitvoering
vandeopgelegde taken,ofde kwaliteit vandebatengenererende activiteiten, inte boeten,zijn bereikt.
Daarwaar mogelijk inaantallen nogenigewinstterealiseren zouzijn, maaktdat hettypedienstverband en
hetaantal nogtedienenjarentot pensioen geen mogelijkheden opfinancieel voordeelbieden.

Tijdsbesteding voor de beantwoording van devragen: 18 uur.

Metvriendelijke groet,
hetCollege van Burgemeester en wethouders
secretaris,

burgemeester,

-AKJL^J 3 ^ c
W.Wieringa/

Mr. H.W. Schmidt
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