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onderwerp 

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 Baanstede 

 

 

Geacht bestuur, 

 

Op 16 februari 2016 ontvingen wij van u de ontwerpbegroting 2017 Baanstede.  

U stelt de gemeenteraad op grond van artikel 40, lid 2 van de Gemeenschappelijk Regeling 

Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland in de gelegenheid om zijn zienswijze 

kenbaar te maken.  

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 17 mei 2016 de onderstaande zienswijze op 

deze ontwerp begroting vastgesteld. 

 

De ontwerpbegroting 2017 is sterk gebaseerd op aannames. Daarnaast realiseren wij ons 

dat een groot deel van het exploitatietekort niet beïnvloedbaar is door een stijgend tekort op 

het subsidieresultaat. 

 

Een uitgangspunt van uw begroting is, voor de continuïteit van de bedrijfsvoering het 

natuurlijke verloop van de SW-formatie met ingang van het jaar 2016 te compenseren met 

gelijkwaardige instroom vanuit de doelgroep van de Participatiewet. 

Daar bovenop heeft uw bestuur besloten extra instroom (participatie-wetters) uit de 

doelgroep van de participatie én extra werk vanuit de deelnemende gemeenten te begroten. 

Het doel hiervan is om de extra investeringen in de continuïteit van de bedrijfsvoering 

optimaal te laten renderen. 

 

Vanuit bedrijfsoogpunt lijkt instroom van participatie-wetters een goede zaak.  

Echter onze gemeente kan niet garanderen dat er voldoende participatie-wetters 

beschikbaar zijn voor invulling van de komende vacatures bij Baanstede.  
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Immers de vraag is, met referte aan de insteek en de manier van werken binnen ons 

gemeentelijke vastgestelde participatiebeleid, of een vacature bij Baanstede wel voldoende 

passend is voor de individuele participatie-wetter. 

Daarnaast is het maar de vraag of voor Baanstede de deelnemende gemeenten echt extra 

werk kunnen genereren.  

 

Echter mede daar de gemeenten, verbonden aan de GR Baanstede, over de toekomst van 

het sw-bedrijf Baanstede nog geen helderheid hebben kunnen verschaffen, is instemming 

met een positieve zienswijze op de voorliggende ontwerpbegroting 2017 van sw-bedrijf 

Baanstede een voor de hand liggende keuze.  

 

Gezien het bovenstaande stemmen wij in met voorliggende begroting.  

 

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, volgend jaar een meerjarenbegroting per 

bedrijfsonderdeel tegemoet zouden willen zien. 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Beemster. 

 

 

 

 

 

A.J.M. van Beek  

burgemeester  

E. Kroese-Vrolijks 

secretaris 

 

 


