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Samenvatting:
Op 27 februari 2017 ontvingen wij van Baanstede een gewijzigde begroting 2017, de

ontwerpbegroting 2018 en een meerjarenraming 2019-2021. Op grond van de
gemeenschappelijke regeling werkvoozieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede)

worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen schriftelijk kenbaar
te maken.

De zienswijzen van de gemeenteraden wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het

Algemeen Bestuur (AB) van Baanstede. Het AB besluit in de vergadering van 5 juli 2017.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de voorliggende gewijzigde Baanstede begroting
2017 en daarvoor een positieve zienswijze af te geven en dat niet te doen voor de begroting

2018 en voor de meerjarenraming 2019-2021.
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Middenbeemster, 2 mei 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Als gemeente stellen wijjaarlijks budget beschikbaar aan het werkvoorzieningsschap
Zaanstreek-Waterland (Baanstede) voor de uitvoering van een deel van de Participatiewet,

de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw maakte het mogelijk dat mensen

begeleid kunnen werken in een aangepaste arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een

lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. De uitvoering van de voormalige Wsw is
in de regio Zaanstreek-Waterland georganiseerd via de gemeenschappelijke regeling

werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Baanstede stelt op grond van

deze regeling elk jaar een begroting op. De begroting geeft de financiële planning voor het

komende boekjaar van Baanstede weer.

Op 27 februari 2017 ontvingen wij van Baanstede een gewijzigde begroting 2017 , de

ontwerpbegroting 2018 en een meerjarenraming 2019-2021.
Op grond van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid

gesteld om hun zienswijzen schriftelijk kenbaar te maken. De zienswijzen van de
gemeenteraden wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB)

van Baanstede. Het AB besluit in de vergadering van 5 iuli 2017.
De gemeenteraad moet dan uiterlijk 27 juni 2017 over de zienswijze besluiten.

ln de voorliggende begroting is een managementsamenvatting opgenomen waarin de

hoofdlijnen van de financiële situatie bij Baanstede geschetst worden.

Oplossingsrichtingen :

Er is een principeakkoord tussen de deelnemers gesloten om de GR op te heffen per

1 januari 2018.

De raad wordt voorgesteld om alleen in te stemmen met de voorliggende gewijzigde

begroting 2017 en daarvoor een positieve zienswijze af te geven en dat niet te doen voor de

begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021.
Dit met de aantekening voor 2017, dat de extra inhuur in 2017 bij Baanstede niet mag

doorwerken in het uiteindelijke liquidatiebedrag.

Meetbare doelstel lingen :
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Fi nanciële consequenties/risico's :

Er zijn geen financiële consequenties.
Het saldo opgenomen in de gewijzigde Baanstede-begroting 2017 is € 61.009 en dat is
binnen het budget van de gemeentebegroting 2017 van€76.714.

Communicatie:
Nadat de raad de zienswijze heeft bepaald stelt het college het AB van Baanstede hiervan

schriftelijk in kennis.

Monitoring/evaluatie:
De jaarrekening 2017 en het jaarverslag en 2017 worden gebruikt om te evalueren in

hoeverre de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn
gerealiseerd.

Voorstel:
Een positieve zienswijze op de gewijzigde begroting2017 te geven en dat niet te doen voor
de begrotin g 2018 en voor de meerjarenraming 2019-2021, en hiervoor de bij dit besluit

behorende concept brief vast te stellen.

ren ers van Beemster,

Uûn0¡¡>
C.P. van DuiveÍfvoordeA.J Beek

burgemeester

Bijlage(n): 5
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2017,

BESLUIT

Een positieve zienswijze op de gewijzigde begroting 2017 te geven en dat niet te doen voor
de begroting 2018 en voor de meerjarenraming 2019-2021, en hiervoor de bij dit besluit
behorende concept brief vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d.27 juni2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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concept zienswijze

onderwerp
Zienswijze op de gewijzigde begroting 2017, de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming
2019-2021 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Geacht bestuur,

Op 27 februari 2017 ontvingen wij van u de gewijzigde begroting 2017, de ontwerpbegroting
2018 en de meerjarenraming 2019-2021. U stelt de gemeenteraad op grond van artikel 40, lid
2 van de gemeenschappelijk regeling in de gelegenheid om een zienswijze te geven.

De begroting is behandeld in de raad van 27 juni 2017 . Hieronder leest u de door de raad
vastgestelde zienswijze.
De begroting2018 en de meerjarenraming 2019-2021zijn opgesteld omdat het een wettelijk
vereiste is. Er is tussen de deelnemers afgesproken om de gemeenschappelijke regeling op
te heffen per 1januari2018.
De raad geeft een positieve zienswijze op de voorliggende gewijzigde begroting 2017 en ziet
af van zienswijzen op de begroting 2018 en op de meerjarenraming 201 9-2021.
Voor 2017 wordt wel de aantekening gemaakt dat de extra inhuur bij Baanstede niet mag
doonuerken in het uiteindelijke liquidatiebedrag.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geìnformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.


