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Zienswijze ontwerpbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019
geen

Beste leden van het bestuur,
Op 23 april 2015 ontvingen wij van de SWA de programmabegroting 2016 en de
meerjarenbegroting 2017-2019. U stelt ons in de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
Van die gelegenheid wensen wij gebruik te maken.
De bovengenoemde documenten geven aanleiding voor de volgende opmerkingen:
1. De ontwerpbegroting en meerjarenbegroting 2017-2019 zijn weinig transparant.
De begroting van 2016 geeft onvoldoende inzicht in de kosten- en opbrengstentoerekening
per werksoort waardoor geen kosten baten analyse kan worden gemaakt.
Vooral nu er in het beleidsplan voor is gekozen de detachering te versterken wordt het
belangrijk inzicht te hebben in de kosten en opbrengsten van deze werksoort.
Wij verwachten dat bij de definitieve begroting inzicht wordt gegeven in de kosten en
opbrengstentoerekening van de diverse werksoorten, inclusief de werksoort detachering,
voor 2016 en het meerjarenperspectief, teneinde te kunnen monitoren hoe de transformatie
verloopt.
2. De ontwerpbegroting en meerjarenbegroting 2017-2019 geven onvoldoende beeld van
ontwikkelingen in de toekomst als gevolg van gewijzigde wetgeving.
Detachering krijgt een steeds belangrijkere plaats binnen de re-integratie, deze ontwikkeling
is onvoldoende in de meerjarenbegroting terug te zien.
We gaan er vanuit dat in de definitieve begroting de lijn van de notitie “De toekomst van de
Participatiewet in de Rijnstreek” meer tot uitdrukking komt.
3. In de risico paragraaf zijn bedragen opgenomen maar de dekking niet.
Wij zijn content met de toevoeging van een risicoparagraaf in de begroting. De
risicoparagraaf bevat een zevental risico’s, die op één risico na voorzien zijn van een bedrag.
Voor deze risicoposten is geen reservering gemaakt om ze op te kunnen vangen. Voor de
gemeente is het van belang dat te weten hoe risico’s moeten worden opgevangen indien ze
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zich voltrekken.
Voorts missen wij nog de volgende risicoposten:
 De huisvestingslasten voor leegstaande ruimtes worden doorberekend. Hierover zijn
nog geen afspraken met de gemeenten gemaakt. Gezien het exploitatieresultaat voor
2016 is ons voorstel de doorbelasting voor leegstand van het gebouw uit de begroting
te halen en dit ten laste te brengen van het positieve begrotingsresultaat.
 De inwonersbijdrage kan wijzigen. Wanneer de gemeente Alphen de voorgenomen
bezuiniging doorvoert ontstaat een groter tekort waardoor de bijdrage per inwoner
omhoog gaat. Deze post missen wij in de risicoparagraaf.
 De transitie op de lange termijn is mede afhankelijk van gemeentelijke opdrachten
met betrekking tot dienstverlening en opdrachten die voortkomen uit de
participatiewet zoals, beschut werk en leerwerkplekken. Het wegvallen van deze
opdrachten heeft zeer grote invloed op het transitieproces en mogelijk zelfs op het
voorbestaan van de organisatie. Dit risico wordt onvoldoende expliciet gemaakt in de
concept begroting. In de herziene begroting verwachten wij hierover meer inzicht.
De gemeente is verantwoordelijk, samen met de andere partners in SWA de tekorten van
SWA te dekken. Het blijft daarom belangrijk de risico’s te monitoren en te onderbouwen.
Wij verzoeken u bij het opstellen van de definitieve begroting rekening te houden met de
hiervoor genoemde punten.
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