MEMO

Aan

:
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Van

:

Anna de Groot

Datum

:

18 juni 2012

Onderwerp

:

Technische vraag n.a.v. voorronde op 19 juni a.s., agendapunt 19 Baanstede

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op zondag 17 juni 2012 heeft dhr. H. Roeleveld een vraag gesteld aan de portefeuillehouder.
Vraag:
In het te nemen raadsbesluit m.b.t. het onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening
Zaanstreek – Waterland (Baanstede), wordt aan de Raad voorgesteld om te besluiten:
“De zienswijze vaststellen over:
1.

Het jaarverslag …. …. enz.;

2.

De 2 begrotingswijziging …. …. enz.;

3.

De ontwerpbegroting …. …. enz.;”

e

In het ambtelijke stuk wordt onder Gevraagde beslissing verwezen naar “De zienswijze (zoals
verwoord in bijgevoegde brief)”.
Echter heb ik bij de stukken geen ‘bijgevoegde brief’ met zienswijzen kunnen aantreffen.
Graag ontvang ik alsnog de genoemde brief van het college met de bedoelde zienswijzen.
Ik vraag mij overigens af of het niet beter zou zijn geweest om (in plaats van besluiten tot vaststellen
van een zienswijze) de Raad direct te vragen (zoals ook wordt gevraagd onder de agendapunten 16
en 17) om
“In te stemmen met:
1.

Het jaarverslag …. …. enz.;

2.

De 2 begrotingswijziging …. …. enz.;

3.

De ontwerpbegroting …. …. enz.;”

e

Graag een en ander onder de aandacht brengen van de portefeuillehouder
Antwoord:
Geachte heer Roeleveld,
Op zondag 17 juni heeft u vragen over agendapunt 19 Baanstede gesteld.
De zienswijze zoals verwoord in bijgevoegde brief, trof u niet aan bij de stukken. Dit komt doordat dit
een concept is en afhankelijk van de bespreking tijdens de raadsavond nog aangepast kan worden.
Voor de volledigheid hebben wij wel bij deze beantwoording de concept zienswijze als bijlage
bijgevoegd.
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Daarnaast vraagt u zich af of het niet beter is om de raad te vragen in te stemmen met de stukken.
Wij hebben ervoor gekozen om de formulering te nemen waarbij de raad de zienswijze vaststelt
omdat formeel gesproken de raad niet hoeft in te stemmen met de begroting maar volgens de
Gemeenschappelijke Regeling wel een zienswijze moet geven.
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Werkvoorzieningschap ZaanstreekWaterland
Baanstede
Algemeen Bestuur
Postbus 404
1440 AK Purmerend

Datum
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons nummer
Behandeld door
Doorkiesnummer

:
:
:
:
:
:

20 juni 2012
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Onderwerp

: jaarrekening 2011, gewijzigde begroting 2012 en de begroting 2013 van Baanstede

Geacht bestuur,
Op 25 april 2012 ontvingen wij van u het jaarverslag en de jaarrekening 2011, de gewijzigde begroting 2012 en
de begroting 2013 van het werkvoorzieningschap Zaanstreek- Waterland (Baanstede). U stelt de gemeenteraad
op grond van artikel 40, derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling in de gelegenheid om zijn zienswijze
kenbaar te maken. De jaarrekening 2011, de gewijzigde begroting 2012 en de begroting 2013 zijn behandeld in
de raad van 19 juni 2012.
Jaarverslag en jaarrekening 2011
De raad stemt in met het jaarverslag en de jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling
werkvoorzieningschap Zaanstreek- Waterland. De raad wil u er echter wel op wijzen dat wederom veel geld moet
worden bijgepast. Ditmaal lijkt de teleurstelling in de jaarrekening vooral te liggen aan de niet SW reintegratietrajecten. Van de zijde van de gemeente Purmerend was er een grote vraaguitval van deze reintegratietrajecten (waar nu in feite de andere gemeenten in de GR voor moeten opkomen), de gemeente
Zaanstad begon later dan waarop gerekend was met deze re- integratietrajecten. De raad van Wormerland vraagt
zich af of het experiment met de re- integratie van niet SW’ers door Baanstede als mislukt beschouwd moet
worden. Vooralsnog lijkt het de raad verstandig als Baanstede zich aan de wettelijke taak houdt, namelijk het
uitvoeren van de Wsw in alle mogelijke facetten en op velerlei mogelijke wijzen.
De gemeente Wormerland wil via deze brief ook de vertegenwoordigers in het bestuur van Gemeente Purmerend
en gemeente Zaanstad aanspreken op het hierboven gestelde.
e

2 begrotingswijziging 2012
e
De raad stemt in met de 2 gewijzigde begroting 2012.
Begroting 2013
De raad stemt in met de begroting 2013. De begroting 2013 is gebaseerd op een situatie van ongewijzigd beleid.
De gemeenten Wormerland en Oostzaan hebben inmiddels hun totale groenvoorziening voor vijf jaar in
onderhoud inbesteed bij het werkvoorzieningschap Baanstede. Dit geeft zekerheid aan zowel de gemeenten als
aan de Wsw- voorziening. Het lijkt de gemeenteraad van Wormerland verstandig als andere gemeenten in de GR
ook hun volledige groenonderhoud (of een vergelijkbare door Baanstede te leveren dienst) voor langere tijd
inbesteden bij Baanstede.
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