Raadsvergadering 4 september 2014
Voorstel B 15

Heinkenszand, 19 augustus 2014
Onderwerp:
voorstel tot het instemmen met de begroting 2015 van het Samenwerkingsverband
Welzijnszorg Oosterschelderegio
(portefeuille wethouder Miermans)

Geachte raad,
Voorstel
Advies aan de raad om uw zienswijze te geven over de ontwerp-programmabegroting 2015
van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) en in te stemmen
met betreffende begroting, rekening houdend met de opmerkingen in dit voorstel.
Voorgeschiedenis
Voor u ligt de ontwerp-programmabegroting 2015 van het Samenwerkingsverband
Welzijnszorg Oosterschelderegio. Het betreft een beleidsarme begroting die gebaseerd is op
de huidige, door de gemeenten, goedgekeurde programma’s. Op grond van artikel 26 van de
gemeenschappelijke regeling is de gemeenteraad gerechtigd zijn zienswijze hierop kenbaar
te maken. Het SWVO verricht werkzaamheden op het terrein van volwasseneducatie, Wmoverstrekkingen, Gezondheidsbeleid, Algemeen Maatschappelijk Werk en overige relevante
projecten.
Argumenten
Als gevolg van de ontwikkelingen op o.a. het gebied van de decentralisaties in het
sociaal domein en de GR de Bevelanden kon er geen structureel sluitende
meerjarenraming worden gemaakt. In afwachting van een en ander is er voor 2015 wel
een sluitende begroting opgesteld. Daarbij dient te worden opgemerkt dat voor het
sluitend maken van de begroting de reserves aangewend zijn. Het SWVO heeft daardoor
absoluut geen vet meer op de botten.
In de nu voorliggende begroting 2015 is geen rekening gehouden met de
werkzaamheden voor de decentralisatie van de AWBZ Begeleiding. Dit najaar zullen de
gemeenten moeten besluiten op welke wijze de gedecentraliseerde werkzaamheden
uitgevoerd zullen gaan worden. Als de gemeenten taken aan het SWVO opdragen, dan
zal dit leiden tot een aangepaste gemeentelijke bijdrage.
De gevolgen voor 2016 en volgende jaren zijn mede afhankelijk van de besluitvorming op
het gebied van het sociaal domein.
In 2013 heeft het Algemeen Bestuur reeds geconstateerd dat op dit moment vele
ontwikkelingen aan de gang zijn die invloed hebben op de regionale samenwerking en
inzet van regionale ambtelijke capaciteit in het sociaal domein. Gezien de onzekere
uitkomst van deze ontwikkelingen en het vele werk dat de komende periode bij het
SVWO verzet moet worden, heeft het Algemeen Bestuur ervoor gekozen om de
financiering van de secretariaatskosten voorlopige te handhaven conform de systematiek
2012. De VZG richtlijn is dan ook voor de jaren 2014 en 2015 losgelaten.
De uitgaven voor alle onderdelen van de begroting liggen in lijn met onze eigen
verwachtingen. We nemen de bedragen op in onze gemeentebegroting 2015 conform de
raming van het samenwerkingsverband.

(Juridische) consequenties
In overeenstemming met de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling geldt voor alle
besluiten dat de gemeente Borsele gehouden is aan het standpunt van de meerderheid van
de gemeenten die deelnemen in de regeling.

Financiën
Om de stabiliteit van de gemeentelijke bijdrage voor de secretariaatskosten het lopende
jaar 2014 en het komende jaar 2015 te kunnen handhaven, zal gebruik gemaakt worden
van de beschikbare reserves bij het SWVO. Dat is enkel mogelijk voor de jaren 2014 en
2015. De gevolgen van het verder interen op de reserve voor de exploitatie op lange
termijn zijn op dit moment niet volledig te overzien. Ook is nog geen rekening gehouden
met meevallers uit mogelijke externe inkomsten. Bij de jaarrekening 2014 en 2015 kan
pas de definitieve balans op gemaakt worden.
De totale bijdrage van de gemeente Borsele bedraagt voor 2015 € 3.046.059,00.
Uitvoering/planning
Conform reguliere procedures
Communicatie
Het bestuur van het SWVO zal in kennis worden gesteld van de besluitvorming door de
gemeenteraad, zoals verwoord in dit voorstel.

Besluit
In te stemmen met de begroting 2015 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg
Oosterschelderegio.
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
 brief d.d. 14 april 2014 SWVO
 Ontwerp-begroting 2015
 Checklist toetsgemeente Kapelle

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J.Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge,

secretaris.

