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1.  Inleiding  

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke 

regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de 

ontwerpbegroting van het openbaar lichaam. Volgens artikel 32 van de Gemeenschappelijke 

Regeling  Werkvoorziening Zuid-Kennemerland (Paswerk) moet voor 1 mei de 

ontwerpbegroting 2016, voorzien van een toelichting, toezenden aan de raden van de 

deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun gevoelens en 

bezwaren kenbaar te maken over deze ontwerpbegroting voor 1 juli 2015.  

 

2. Beoogd resultaat 

De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de ontwerpbegroting. Het 

Algemeen Bestuur van Paswerk stelt de ontwerpbegroting na overleg met de commissies en 

zienswijzen van de raden vast en stuurt deze voor 1 augustus 2015 aan Gedeputeerde Staten 

van de provincie.  

 

3.  Uitvoering 

De zienswijze van de Raad over de ontwerpbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het 

Algemeen Bestuur van de GR Paswerk overgebracht.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

4. Zienswijze 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Besluit:  

 

Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) aan te 

geven geen bezwaren te zien bij de ontwerpbegroting 2016 en het Strategisch Plan 2015-2018 

Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 

 

Haar zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningsschap 

Zuid-Kennemerland (Paswerk)  bij de ontwerpprogrammabegroting 2016 en Strategisch Plan 

Paswerk 2015-2018 van Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk).  

 

Als zienswijze aan het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

(Paswerk) het volgende over te brengen :  

o Het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) te verzoeken in 

komende begrotingen en jaarrekeningen voortaan uiterlijk 15 april aan de raden van 

de deelnemende gemeenten aan te bieden;  

o Haar zorgen ten aanzien van de bezuinigingen op Wsw-gelden door het Rijk en ten 

aanzien van de reorganisatie.  

o Er zijn diverse ontwikkelingen o.a. als het gaat om de financiering van de Wsw-

gelden door de rijksoverheid. Ook moeten er diverse keuzes worden gemaakt 

binnen het budget voor de Participatiewet. Vanwege deze onduidelijke financiële 

situatie verzoekt de raad om informatie over de wijze waarop het te verwachten 

structureel tekort bij de werkvoorziening vanaf 2017 wordt gedekt.  

o Het verzoek om rond de Kadernota van 2016 een tussenstand van het strategisch 

plan in de commissie Samenleving te bespreken om inzicht te krijgen in de 

ontwikkelingen die nu gaande zijn. In dit kader ook de scenario’s nader uit te 

werken waar de mogelijkheden voor samenwerking, schaalvergroting, huisvesting 

en mogelijke toekomstige juridische vormen in worden verkend. 

 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … ……  

 

 

De griffier    De voorzitter 

 

 

 


