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De gemeentelijke financiële bijdrage 

Door gemeente Buren Volgens de jaarrekening Werkzaak 

Begroot in 2022: € 2.105.500  

Begroot in 2021: € 2.470.500  

Begroot in 2020: € 2.590.500 Werkelijk 2020: € 2.508.407 
 

 

Advies: 

 

Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 met daarbij opgemerkt: 

 

Toelichting: 

 

1. Bij het opmaken van de begroting 2022 wordt een positief beeld geschetst. Daarbij is (voor 

zover mogelijk) ook rekening gehouden met de impact en de te verwachten gevolgen van 

COVID-19 en de extra middelen hiervoor die van het Rijk komen.  

 

2. Bij oprichting van de GR Werkzaak in 2016 werd afgesproken dat de GR Werkzaak na 4 jaar 

zou worden geëvalueerd. Die evaluatie is afgerond. De uitkomsten van de evaluatie werden 

besproken tijdens het traject de ‘Bestuurlijke agenda Werkzaak’. Eén van die uitkomsten is dat 

er een nieuwe financiële verdeelsleutel komt voor alle deelnemers vanaf 2022.  

 

Op dit moment worden onder andere alle kosten bedrijfsvoering van Werkzaak bij elkaar 

opgeteld. Vervolgens worden die kosten verdeeld naar rato van het aantal cliënten van 

Werkzaak en zo verdeeld over de deelnemers. Dat gaat veranderen.  

Vanaf 2022 worden de kosten bedrijfsvoering voor de Participatiewet en de kosten 

bedrijfsvoering voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gesplitst. Die nieuwe 

verdeelsleutel is financieel gunstig voor Buren (die alleen de Wsw heeft ondergebracht bij 

Werkzaak).  

De nieuwe verdeelsleutel is formeel pas van kracht als alle raden van de deelnemers hebben 

ingestemd met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) van Werkzaak. Tijdens het 

schrijven van dit advies was dat (nog) niet het geval. Werkzaak kan / kon daarom nu nog niet 

de begroting 2022 met de nieuwe verdeelsleutel voor een zienswijze voorleggen.  



 

Maar Werkzaak heeft (ook) een begroting 2022 gemaakt waarin de nieuwe verdeelsleutel wel 

is verwerkt (en deze al besproken met de financieel medewerkers van de deelnemers). 

Werkzaak stuurt die ‘nieuwe’ begroting 2022 naar alle deelnemers zodra alle gemeenteraden 

van de deelnemers hebben ingestemd met de nieuwe GR. Het is in theorie dus mogelijk dat 

deze ‘nieuwe’ begroting 2022 al bij ons binnen is gekomen, als dit voorstel ter besluitvorming 

voorligt in onze raadsvergadering van 15 juni 2021. 

 

Die ‘nieuwe’ begroting 2022 levert Buren een financieel voordeel op van € 157.000,-- (ten 

opzicht van de begroting die nu voorligt voor een zienswijze). Als Werkzaak (na 

besluitvorming op de GR door alle raden) haar ‘nieuwe’ begroting 2022 stuurt, verwerken we 

die cijfers weer in onze begroting voor 2022. 

 

 

Inhoudelijk 

 

Welke taken voert de gemeenschappelijke regeling voor ons uit? 

 De GR Werkzaak Rivierenland voert voor acht gemeenten de Participatiewet en/of de Wsw 

uit. Voor gemeente Buren voert Werkzaak alleen Wsw uit.  

 

Zijn alle taken goed in de begroting opgenomen? 

 De uit te voeren taken voor de Wsw (deel waar Buren in deelneemt) zijn in de begroting 

opgenomen.  

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2021? 

 Op basis van de zienswijzen van de begroting 2021 is de onderbouwing van de begroting 

2022 vernieuwd en beter leesbaar. De uitgangspunten voor de begroting 2022 zijn: de 

jaarrekening 2020, de Kadernota 2022, actuele gegevens over uitkeringen, rijksvergoedingen, 

inleenvergoedingen, de omzet, de personeelsbegroting en materiële kosten.  

 

Zijn er belangrijke thema’s en ontwikkelingen? 

 Er is sprake van verandering van rijkswetgeving en/of verandering van gemeentebeleid. O.a. 

de beperking van de verdere afbouw bij de financiering Wsw, het Besluit bijstandsverlening 

zelfstandigen (Bbz) en de maatregelen van het Rijk met het doel ondernemers te 

ondersteunen als gevolg van COVID-19. In 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Het Rijk 

draagt deze taak over en gemeenten krijgen dan de regie over de inburgering. Werkzaak zal 

hierbij gaan samenwerken met gemeenten. 

 

 

 



 

Financieel 

 

Is er een stijging of daling van de gemeentelijke bijdrage en hoe wordt deze verklaard? 

 

Opgenomen in de begroting 2022 Werkzaak € 2.105.500 

Opgenomen in onze begroting 2022  € 2.513.903 

Nog mee te nemen daling in Burense begroting 2022 €    408.403 

 

De verwachte daling van de kosten in 2022 ten opzichte van de eerder door ons gemaakte 

meerjarenbegroting komt door:   

o Het budget voor de Wsw is door het Rijk (meerjarig) naar boven bijgesteld en wordt 

de komende jaren (veel) minder snel afgebouwd (als eerder door het Rijk werd 

aangegeven). Daardoor stijgt in 2022 de Rijksvergoeding die we per Wsw ontvangen. 

o Er stromen in het jaar 2021 gemiddeld meer inwoners uit Buren uit de Wsw (dan 

landelijk gemiddeld) omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Op 1 januari 

2022 hebben we (volgens verwachting) 78 inwoners met een Wsw dienstverband die 

werken in de Sociale Werkvoorziening bij Werkzaak.  

 

Is er een bezuinigingstaakstelling en wordt deze gehaald? 

 Ja. Op 10 november 2020 nam de raad van Buren een motie aan over grip op de 

gemeenschappelijke regelingen. De motie betreft de wens van onze gemeenteraad om onder 

andere voor de gemeenschappelijke regelingen een bezuiniging te realiseren van 2% voor 

2022. Deze bezuiniging wordt voor Buren gerealiseerd (mede door komst van een nieuwe 

financiële verdeelsystematiek voor 2022).  

 

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico’s? 

 Ja, de risico’s zijn inzichtelijk gemaakt en worden geschat op € 2,1 mln.  

 De geprognosticeerde hoogte van de algemene reserve is € 2,1 mln. per 31-12-2022. 

Daarmee is 100% van die risico’s afgedekt met eigen vermogen. Per 31-12-2020 was deze 

risicoafdekking 54%. De toezichthouder (de Provincie) adviseerde Werkzaak eerder om haar 

weerstandsvermogen te vergroten. Mochten alle risico’s zich tegelijk voordoen dan hoeven 

deelnemers vanaf 2022 niet meer te worden aangesproken op dit tekort.  

 

Algemene financiële indruk van de begroting 

 Goed, de begroting voldoet aan de eisen van het BBV (Besluit begroting en verantwoording). 

 

 


