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Z ienswijze raad SWA begroting 2015 en SWA meerjarenbegroting 2016-2018

Het college van burgemeester S wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1.
2.

Kennis te nemen van de SWA Programmabegroting 2015 en de
Meerjarenbegroting 2016-2018;
In te stemmen met de conceptzienswijze aan het Algemeen Bestuur van de
SWA.
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burgemeester

Toelichting
Probleemstelling
De gemeente is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling SWA en heeft daarmee
medeverantwoordelijkheid over de begroting. De gemeenteraad kan in een zienswijze
aan het Algemeen Bestuur van de SWA zijn gevoelens over de begroting bekend maken.
Inleiding
De SWA voert voor de gemeente Nieuwkoop de Wet Sociale Werkvoorziening uit.
Voor het jaar 2015 heeft de gemeente van de SWA een Programmabegroting en een
Meerjarenbegroting 2016 - 2018 ontvangen. De meerjarenbegroting laat vanaf 2017 een
oplopend negatief eindresultaat zien. Dat is zorgelijk.
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voor de gemeente Nieuwkoop berekend op C 131.000,-. Dit is gebaseerd op een
taakstelling van 55 SE's.
De begroting 2015 laat nog een voorzichtig overschot zien. In de jaren daarna zal de
jaarrekening volgens de meerjarenbegroting afsluiten met een negatief resultaat. Op dľ:
moment is de jaarrekening van de SWA over 2013 nog niet is afgerond. Hoe hoog de
algemene reserve is, die een deel van de komende tekorten kan dekken, is dan ook nog
niet bekend. In ieder geval is de prognose dat de reserve onvoldoende zal blijken. De
gemeente zullen in dat geval, bij ongewijzigd beleid, de tekorten van de SWA moeten
aanvullen vanuit de gemeentelijke begroting
Communicatie I Participatie
Na het besluit van de raad over dit voorstel stuurt de raad een zienswijze per brief aan
het Algemeen Bestuur van de SWA.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
SWA Programmabegroting 2015;
SWA Meerjarenbegroting 2016 - 2018;
Advies meningsvormende raad
Niet van toepassing. Rechtstreeks geagendeerd in besluitvormende raadsvergadering

