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 Onderwerp  Zienswijze begroting 2023 Werkzaak Rivierenland 
  
  
 Geacht bestuur, 
  

 
Op 15 april jl. ontvingen wij van u de concept begroting Werkzaak Rivierenland 2023. U stelt ons 
daarbij in de gelegenheid onze zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks bestuur van de GR. De 
begroting is behandeld in de raadsvergadering van 9 juni 2021. 
 
Zienswijze 
Onze raad is blij met de aangepaste begrotingsindeling en kostentoedeling voor de Sociale 
Werkvoorziening, zoals deze is verwerkt in de concept-begroting. Onze raad stemt in met de 
begroting 2023. 
 
Aandachtspunt: 
Hoewel met de nieuwe kostentoedeling het aandeel voor Neder-Betuwe in de bedrijfsvoeringskosten 
is gedaald, zijn wij ons ervan bewust dat de kosten in absolute zin afhankelijk zijn van de 
gerealiseerde omzet én de bedrijfsvoeringskosten als geheel. Ten aanzien van de omzetrealisatie 
houdt Werkzaak rekening met een daling. Tegelijkertijd voorziet u een stijging van 
bedrijfsvoeringskosten en overhead. Het is onzeker of de rijksbijdrage die gemeenten ontvangen en 
aan u ter beschikking stellen, dit volledig compenseren. Daarom roept onze raad Werkzaak op in de 
bedrijfsvoering spaarzaam om te gaan met de u toevertrouwde middelen en vooral te focussen op 
uitvoering van de wettelijke taken. 
Ons valt op in de Begroting hoe u met enthousiasme inspringt op maatschappelijke ontwikkelingen die 
een raakvlak hebben met de beleidsterreinen van de Participatiewet en Sociale Werkvoorziening. Wij 
roepen u echter op tot meer terughoudendheid. Anticiperen op ontwikkelingen hoeft nog niet in te 
houden dat Werkzaak ook voorop moet lopen hierin.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
De gemeenteraad van Neder-Betuwe, 
 
 
 
Erwin van der Neut 
Griffier 
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Voorzitter 

 


