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Zienswijze op de begroting 2013 van de Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van de SWA;
2. Kennis te nemen van de voorlopige begroting 2013 van de SWA;
3. Het algemeen bestuur van de SWA met bijgaande brief de zienswijze van de
gemeenteraad van Nieuwkoop mee te delen.
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Toelichting
Probleemstelling
De SWA is een gemeenschappelijke regeling. De gemeente is mede-verantwoordelijk
voor de tekorten. De gemeenteraad kan in een zienswijze aan het Algemeen Bestuur van
de SWA zijn gevoelens over de begroting bekend maken.
Toelichting
De SWA voert voor de gemeente Nieuwkoop de Wet Sociale Werkvoorziening uit.
Vanwege bezuinigingen bij de Rijksoverheid zijn in het afgelopen jaar de subsidies voor
de sociale werkvoorziening gekort. Ook in 2012 is dit het geval. Inmiddels is, na de val
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van het kabinet in april, bekend geworden dat de bezuiniging die gepland was voor 2013
niet door gaat.

Kader / Eerdere besluiten
De gemeenschappelijke regeling SWA
Besluit over de aanvraag herstructureringsfaciliteit
Beoogd effect
Een onderbouwde zienswijze op de jaarrekening en de begroting van de SWA
Voorgestelde besluiten / Argumenten
Het vaststellen van een zienswijze is de bevoegdheid van de raad
In het kader van het budgetrecht van de raad is de raad bevoegd een zienswijze op te
stellen.
1.1 De jaarrekening sluit met een lager tekort dan eerder geprognosticeerd.
De SWA heeft in het afgelopen jaar veel inspanning gepleegd, aan de ene kant door
bezuinigingen, en aan de andere kant door de productie te verhogen. Dit heeft er toe
geleid dat het tekort beperkt is gebleven tot € 400.000,--.
1.2 De SWA kan het tekort op de jaarrekening dekken uit de reserve.
De SWA heeft in de afgelopen jaren een bescheiden reserve opgebouwd. Voor 2011 is
er voldoende budget om het tekort te dekken. Hierover heeft het bestuur van de SWA bij
het opstellen van de begroting 2012 al gerapporteerd.
2.1 de voorlopige begroting 2013 is niet sluitend, maar het niet doorgaan van de
bezuiniging voor 2013 is daarin nog niet verwerkt
In de prognose van het tekort in 2013 van € 894.000,-- is nog niet meegenomen dat de
rijksbezuiniging voor 2013 niet door gaat. Ook met het niet doorgaan van de bezuiniging
is de begroting van 2013 niet sluitend. Wel is de kans groter dat het tekort voor 2013 ook
nog uit de reserve kan worden gedekt.
Het aanhoudend tekort op de begroting noopt wel tot maatregelen. Hiervoor heeft de
stuurgroep werk en inkomen van de Rijnstreek besloten een businesscase te laten
opstellen, waaruit ook maatregelen voort komen die gericht zijn op het
toekomstbestendig maken van de sociale werkvoorziening.
2.2 De val van het kabinet geeft nieuwe onzekerheid.
Na de val van het kabinet spreekt de tweede kamer nog over het controversieel verklaren
van lopende wetsvoorstellen. Hiermee is ook de precieze toekomst van de Wet werken
naar vermogen onzeker. De gemeenten van de regio Rijnstreek hebben afgesproken dat
zij bezig blijven met het ontwikkelen van de businesscase voor werk en inkomen in de
Rijnstreek, waardoor een toekomstbestendige sociale werkvoorziening en een goede
dienstverlening aan de klanten voor werk en inkomen gegarandeerd blijft.
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Kanttekeningen

Risico’s / Beheersmaatregelen
Wanneer de SWA geen reserves meer heeft, en wel een tekort op de
begroting/jaarrekening, dan moeten de gemeenten dit tekort dekken. De businesscase
werk en inkomen Rijnstreek zal voorstellen doen de sociale werkvoorziening
toekomstbestendig te maken. In het najaar beslist de gemeenteraad over de gewenste
scenario’s.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
In de begroting is voldoende budget opgenomen voor de SWA. Het grootste deel van dit
budget is de rijksbijdrage. Deze sluist de gemeente door naar de SWA. Daarnaast draagt
de gemeente € 139.000,-- bij.
Wanneer de tekorten op de begroting zo groot zijn dat de eigen reserve van de SWA
deze niet meer kan dekken, dan is de gemeente verplicht een aanvullende bijdrage te
betalen, de gemeente Nieuwkoop betaalt van de totale bijdrage van de gemeente 10%.
Uitgaande van deze voorlopige begroting, met een tekort van € 894.000,-- en de te
verwachten reserve van € 420.000,-- in 2013, betaalt de gemeente in 2013 een extra
bijdrage van € 47.400,--. De bezuiniging van € 1.233,-- per SE in 2013, onderdeel van het
tekort van € 894.000,--, komt voor de gemeente Nieuwkoop neer op € 70.281,--.
Vooralsnog lijkt het er dus op dat de gemeente geen extra bijdrage hoeft te leveren in
2013.
Het provinciale toezicht blijft in stand.
De Provincie Zuid-Holland heeft naar aanleiding van de begroting 2012 de SWA onder
preventief toezicht gesteld. Omdat de begroting 2013 ook niet sluitend is, continueert de
provincie dit toezicht.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
- Voorlopige programmabegroting 2013
- aanbiedingsbrief onder de titel terugblikken en vooruitzien
Communicatie
De gemeenteraad verzend bijgaande brief aan de SWA
Advies meningsvormende raad
(griffie)
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