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onderwerp 
Zienswijzen op de gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016 van het 
werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Op 11 maart 2015 ontvingen wij van u de gewijzigde begroting 2015 en de ontwerp 
begroting 2016 Baanstede.  
U heeft de gemeenteraad op grond van artikel 40, lid 2 van de Gemeenschappelijk Regeling 
Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze 
kenbaar te maken.  
De begroting is op 28 april 2015 behandeld in de raadscommissie en op 19 mei 2015 door 
de raad. Het raadsbesluit treft u hierbij aan. 
 
Gewijzigde begroting 2015 
De raad heeft ingestemd met de gewijzigde begroting 2015. De scenariokeuze voor de 
detacheringsopgave is, conform onze laatste zienswijze op de ontwerpbegroting 2015, in de 
voorliggende gewijzigde begroting verwerkt.  
 
Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 
De raad heef ingestemd met de ontwerpbegroting 2016 met inachtneming van de 
onderstaande overwegingen waarvoor wij uw aandacht vragen.  
 
De ontwerpbegroting 2016 is sterk gebaseerd op aannames. Wij realiseren ons dat deze 
aannames inherent zijn aan het transitieproces waarin Baanstede zich op dit moment 
bevindt.  
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De richting van de transitie is helder: zoveel mogelijk Sw-medewerkers detacheren naar 
reguliere werkgevers, waarbij rekening wordt gehouden met een externe voorziening in de 
vorm van passende arbeid (beschut binnen) voor wie dat echt niet lukt.  
 
Wij staan achter deze richting voor Baanstede. Toch vragen wij uw aandacht voor de 
concrete invulling van de transitie. Het is belangrijk dat er concrete stappen gemaakt 
worden en dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt voor alle betrokkenen. 
De voorbereidingen voor de overdracht van het bedrijfsonderdeel Groen en de 
detacheringsopgave zijn in 2015 gestart. Wij roepen u op om ons regelmatig op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen en stand van zaken.  
 
Daarnaast realiseren wij ons dat een groot deel van het exploitatietekort niet beïnvloedbaar 
is. Wij vragen Baanstede om zich in te blijven zetten om het subsidietekort zoveel mogelijk 
terug te verdienen met een zo hoog mogelijk operationeel resultaat. Deze opgave is uiterst 
complex. Dat realiseren wij ons goed. Tot slot onderschrijven wij de opdracht van het 
Algemeen Bestuur om aan de directie van Baanstede een taakstellende 
resultaatverbetering voor 2019 te realiseren. Het is immers de bedoeling dat de transitie op 
termijn bijdraagt aan een verbetering van het exploitatietekort. Wij dringen erop aan dat 
Baanstede tijdig met een voorstel komt om deze resultaatverbetering te realiseren. Het 
bovenstaande overwegende kunnen wij instemmen met de ontwerpbegroting 2016.  
 
Tot slot merken wij op dat de ingeslagen weg voor de vorm van uw begroting een goede is, 
maar dat wij, ten bate voor een nog beter inzicht,  vanaf 2017 uiteindelijk een 
productenbegroting van u verwachten.   
 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beemster. 
 
 

 
 
 

A.J.M. van Beek  
burgemeester  

E. Kroese-Vrolijks 
secretaris 
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