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5 Omnibuzz Jaarrekening 2017, begroting  2018-1 en begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022

1 Bijlage 1 - concept zienswijze  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

uw nummer   

 

uw datum   

 

ons nummer  6392 -2017 

onze datum  7 juni 2018 

verzonden   

inlichtingen bij  E. van Rossum - Monteiro 

sector/afdeling  BS/Welzijn  

doorkiesnr.  0475 - 359 372 

 

bijlage(n)   

betreffende  Zienswijze jaarrekening 2017, concept begroting 2018-1 en concept begroting 2019 en 

meerjarenperspectief 2020-2022 

 

 

Geacht bestuur, 

Omnibuzz 

Dagelijks Bestuur Omnibuzz 

Geerweg 3 

6135 KB SITTARD 

 

Op 5 april ontvingen wij de concept begroting 2018-1 en 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022. Op 

13 april volgde het jaarverslag met als onderdeel de jaarrekening 2017 van Omnibuzz.  

De gemeenteraad kan volgens de gemeenschappelijke regeling na ontvangst van de stukken zijn 

zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz.  

Met deze brief maakt de gemeente Roermond haar zienswijze over bovengenoemde stukken 

kenbaar. 

 

Jaarverslag en jaarrekening 2017 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 7 juni 2018 besloten om akkoord te gaan met de 

bestemming van het resultaat en de mutaties in de bestemmingsreserves. 

 

Begroting 2018-1 en begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 7 juni 2018 besloten in te stemmen met de begroting 

2018-1 en de begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022. De kosten voor Omnibuzz vervoer 

kunnen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders worden uitgevoerd en de 

beleidsmatige uitgangspunten sluiten aan op het gemeentelijk beleid. 

 

Om een verdere kostenstijging te voorkomen verzoeken wij u voortvarend aan de slag te gaan met de 

uit te werken notitie beheersmaatregelen, zodat dit ten gunste komt aan de bijdragen van gemeenten. 

Verder valt op dat er relatief veel onvoorziene kosten zijn opgenomen in de begroting. We verzoeken 

u om na te gaan hoe dit in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen kan worden. 

 

Burgemeester en wethouders van Roermond, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

 

 

 

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts M.J.D. Donders – de Leest 
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6 Zienswijze begroting 2019 en jaarstukken 2017 GR Westrom 

1 concept Zienswijze Westrom begroting 2019 en jaarstukken 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

uw nummer  315/ASB 

 

uw datum  11 april 2018 

 

ons nummer  11595-2018 
 

 11595-
2018  

 

onze datum  7 juni 2018 

verzonden   

inlichtingen bij  B. Winantz 

sector/afdeling  BS/Welzijn  

doorkiesnr.  0475 - 0475-359483 

 

bijlage(n)   

betreffende  Zienswijze op de begroting 2019 en de jaarstukken 2017 

 

 

Geacht bestuur, 

 

GR Westrom 

Algemeen Bestuur 

Postbus 1117 

6040 KC ROERMOND 

 

Conform de gemeenschappelijke regeling Westrom heeft u ons de Begroting 2019 en de jaarstukken 

2017 toegezonden om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven. In deze brief 

maakt de raad haar zienswijze kenbaar. Deze zienswijze is vastgesteld in de 

gemeenteraadsvergadering van 7 juni 2018.  

 

Jaarrekening 2017 

 

Toelichting: 

Westrom sluit 2017 af met een positief resultaat van € 125.558. De jaarstukken en de  voorgestelde 

toevoegingen en onttrekkingen voldoen aan de uitgangspunten en criteria die tussen de GR en de 

gemeenten zijn overeen gekomen en geven voor de raad geen reden om een verdere zienswijze te 

geven.  

 

Begroting 2019 

 

Toelichting  

In de begroting voor 2019 zijn veel onzekerheden als het gaat om het realiseren van de toegevoegde 

waarde (de opbrengst uit werk). Dit hangt samen met onduidelijkheid over effecten van maatregelen 

uit het Businessplan Westrom 2.0 en door een hogere SW-uitstroom, waardoor er minder 

medewerkers zijn die een toegevoegde waarde realiseren. Algemeen is er het beeld dat er veel 

ontwikkelingen gaande zijn die van invloed zijn op financiële situatie van Westrom en de begroting van 

2019. In de begroting is daarom opgenomen dat er mogelijk een herziene begroting komt vanwege de 

ontwikkelingen in de komende periode en onduidelijkheden op dit moment.  

 

Zienswijze: 

Het beter in beeld brengen van de (financiële) resultaten en de vertaling van de maatregelen uit het 

Businessplan naar de begroting voor 2019 zijn een belangrijk onderdeel van het traject voor de 

periode 2018-2020. In lijn met de vraag bij de zienswijze op het Businessplan, wil de raad op de 

hoogte zijn van zaken die de begroting beïnvloeden zoals aanpassingen vanuit het rijk in de subsidie- 
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bijdragen, wijzigingen in deelname aan joint ventures, optimaliseren en verhogen van detacheringen, 

toenemende/dalende toegevoegde waarde en dergelijke. De raad vraagt om die reden aan Westrom  

om in het najaar een herziene begroting aan te bieden waarin de laatste stand van zaken rondom 

benoemde onderwerpen is opgenomen.  

 

Specifieke onderdelen uit de begroting. 

 

Er zijn een aantal specifieke onderdelen in de begroting die in het kader van de zienswijze nadere 

aandacht en keuzes vragen: 

 

1. Tekst uit de begroting Blz 4, paragraaf 1.4, 3e alinea:  

Ten aanzien van intern beschut valt op dat Westrom, vergeleken met andere bedrijven in de sector, 

een relatief hoge opbrengst genereert. De beleidsmatige inzet om in te zetten op meer 

detacheringsplekken (individueel of in groep), kan leiden tot intern omzetverlies. Dat verlies kan alleen 

worden gecompenseerd met goede detacheringstarieven en die lat ligt dus hoger dan gemiddeld in de 

sector.  

 

Toelichting: 

Vanuit de vraag van gemeenten voor verbetering van het operationele en financiële resultaat, heeft 

Westrom de interne beschutte activiteiten in het bedrijf geoptimaliseerd, gericht op een hogere 

opbrengst. Het gaat hierbij om het uitvoeren van opdrachten voor bedrijven zoals assemblage, 

verpakken, was service e.d.. Een belangrijke doelstelling van de Participatiewet en ons eigen 

arbeidsmarktbeleid is om zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar reguliere werkgevers. Het kan in 

het voorbeeld van Westrom voorkomen dat een medewerker van een interne werkplek bij Westrom 

naar een reguliere werkgever doorstroomt en er door een te lage inleenvergoeding omzetverlies voor 

Westrom ontstaat.   

 

Zienswijze: 

De keuze voor de werkplek van een medewerker moet aansluiten bij het ontwikkelingsperspectief en 

de mogelijkheden van de persoon. Wanneer iemand bij een reguliere werkgever aan de slag kan, 

moet dit ook gerealiseerd worden. Het beleid van de inclusieve arbeidsmarkt waarbij medewerkers 

zoveel als mogelijk bij reguliere werkgevers werken en het individuele belang van de medewerker, 

staan voorop.  

De gemeenteraad wil graag inzicht krijgen in het aantal gevallen waarbij dit speelt en inzicht in het 

interne omzetverlies dat de Westrom leidt als gevolg van het detacheren van deze medewerker(s). 

 

2. Tekst uit de begroting Blz 5, paragraaf 1.5, 2e alinea.  

De uitvoering van beschut wordt ondergebracht bij het SW-deel. Beschut is tenslotte de ‘opvolger’ van 

de SW.  

 

Toelichting: 

De uitvoering van de taken vanuit de Participatiewet en de uitvoering van de Sociale werkvoorziening 

worden door GR Westrom en ook door ons als gemeente als 2 aparte opdrachten benaderd. Dit geeft 

duidelijkheid en inzicht in de resultaten en kosten per opdracht. Nieuw beschut werk (NBW) is een 

nieuwe taak vanuit de Participatiewet en de uitvoering van NBW is medio 2017 van start gegaan na 

invoering van de wettelijke taakstelling (per 1-1-2017). Het beleid en de uitvoering van Nieuw beschut 

werk kent als nieuwe taak nog veel onzekerheden en onduidelijkheden die wij expliciet willen volgen 

als gemeente. Dit is dan ook een reden om meer inzicht in deze specifieke groep te vragen. 
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Daarnaast betwijfelen wij of de wetgever met NBW een opvolger van de sociale werkvoorziening heeft 

bedoeld.  

 

Zienswijze: 

Nieuw beschut werk in verband met verfijning van de resultaatsturing, niet onder brengen bij het SW-

deel, maar dit als een apart onderdeel binnen de uitvoering van de taken van de Participatiewet 

zichtbaar maken.  

 

3. Tekst uit de begroting: Blz 4, paragraaf 1.4, 4e alinea:  

De toegevoegde waarde zoals die nu is opgenomen in de meerjarenbegroting is de toegevoegde 

waarde o.b.v. harde cijfers. Dat betekent dat we het effect van de meeste maatregelen zoals 

hierboven benoemd nog niet hebben verwerkt in de cijfers.  

 

4. Tekst uit de begroting: Blz 5, paragraaf 1.6:  

Wellicht herziene begroting. De voorliggende Concept-begroting bevat op een tweetal elementen nog 

onzekerheden: 

 Prio Verve 

 Resultaat dienstbetrekking PW  

 

Toelichting: 

De maatregelen die Westrom heeft genomen om de toegevoegde waarde te verhogen gaan in 

hoofdlijn om het optimaliseren van detacheringen groen en facilitair, het verhogen van het aantal 

individuele detacheringen en het screenen van de Wsw-medewerkers op ontwikkelingsmogelijkheden. 

De effecten van deze maatregelen zijn, op facilitair na, nog niet verwerkt in de begroting 2019.  

Bij het presenteren van de begroting 2019 is er nog onduidelijkheid over de financiële gevolgen van 

uittreding uit Prio Verve Facilitair en de toegevoegde waarde van medewerkers uit de Participatiewet.  

De begroting is gebaseerd op de Rijkssubsidie zoals opgenomen in de september circulaire 2017, in 

de meicirculaire 2018 ontstaat een beter beeld van de Wsw-subsidie (herberekening aandeel Wsw-

middelen op basis van blijfkansen).  

 

Zienswijze: 

De raad vraagt aan Westrom om in het najaar een herziene begroting aan te bieden waarin de actuele 

stand van zaken rondom de voornoemde onderwerpen is verwerkt.  

 

5. Tekst uit de begroting Blz 6, paragraaf 1.7:  

Gemeentelijke bijdrage. Met de vaststelling van de nieuwe regeling ‘verdeling baten en lasten 

Westrom’ door het algemeen bestuur d.d. 4 april 2018, is de verdeelsleutel voor de gemeentelijke 

bijdrage gewijzigd.  

 

Toelichting: 

De Gemeenschappelijke Regeling Westrom bepaalt (artikel 31) dat de aangesloten gemeenten het 

jaarlijkse tekort van Westrom betalen. De regeling ‘verdeling baten en lasten Westrom’ regelt op welke 

wijze de gemeentelijke bijdrage voor het financiële tekort jaarlijks wordt verdeeld over de gemeenten.  

Met de nieuwe regeling ‘verdeling baten en lasten’ betaalt iedere gemeente het tekort op basis van de 

loonsom van haar SW-medewerkers. De financiële impact van de verdeelsleutel is groot voor 

Roermond, een extra bijdrage van bijna € 8 ton, waardoor de gemeentelijke bijdrage voor 2019 stijgt 

naar € 2.677.671.  
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De verdeling voor de bijdrage aan de infrastructuur (het pand aan de Hanze 1) wordt gebaseerd op 

inwoneraantal. Met de nieuwe verdeelsleutel op basis van inwoneraantal gaat Roermond een groot 

deel (34%) van de kosten van het pand dragen. 

 

Zienswijze: 

De verdeling van het tekort op basis van de loonsom van haar SW-medewerkers vindt de raad 

logisch. Voor de verdeling van de bijdrage aan de infrastructuur vindt de raad dat alle gemeenten voor 

eenzelfde deel van de kosten verantwoordelijk zijn en stellen voor de bijdrage aan de infrastructuur  

evenredig te verdelen over de 5 gemeenten en de regeling baten en lasten hierop aan te passen. De 

realisatie van het nieuwe pand is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar alle deelnemende 

gemeenten mee hebben ingestemd.  

Wij vragen Westrom om de gevolgen van de aangepaste verdeelsleutel in de herziene begroting 2019 

op te nemen.  

 

 

6. Artikel 3, lid 2c van de regeling verdeling baten en lasten Westrom: 

Artikel 3, lid 2c bepaald dat het AB nader te bepalen posten kan toevoegen in de begroting voor een 

gemeentelijke bijdrage. Deze posten worden niet verder gespecificeerd. Hiermee is het open welke 

eventuele posten hier bedoeld worden en volgens welke verdeelsleutel de gemeenten hieraan 

bijdragen.  

   

Zienswijze: 

De raad wil de kosten als gevolg van de  uittreding van Westrom uit de Joint Venture Prio Verve 

Facilitair  en van eventuele voortijdige uittreding uit de  Joint Venture Prio Verve Groen als ‘andere 

door het algemeen bestuur nader te bepalen post’ hier onder brengen. De raad vraagt Westrom deze 

kosten te verdelen op basis van de verdeelsleutel die in 2017 en 2018 van kracht was en op te nemen 

in de herziene begroting 2019.  

Onderbouwing hierbij is dat de besluiten in het verleden rondom Prio Verve die leiden tot extra kosten 

voor gemeenten, ook vanuit de context en afspraken die in die tijd geldend waren, financieel moeten 

worden afgehandeld.  

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Roermond, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

 

 

 

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts M.J.D. Donders – de Leest 

 

 

 

 

 

 



7 Ontwerpbegroting ICT NML 2019

1 Bijlage 1 - zienswijze aan het bestuur ICT NML ontwerpbegroting 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

uw nummer   

 

uw datum   

 

ons nummer  15756-2018 

onze datum  7 juni 2018 

verzonden   

inlichtingen bij  G. Gootzen 

sector/afdeling  /Concernondersteuning  

doorkiesnr.  0475 - 359 820 

 

bijlage(n)   

betreffende  Zienswijze ontwerpbegroting 2019 ICT NML 

 

 

Geacht bestuur, 

ICT NML 

Bestuur ICT NML 

Buitenop 8 

6041 LA ROERMOND 

 

We hebben de ontwerpbegroting 2019 ontvangen. De gemeenteraad kan volgens de 

gemeenschappelijke regeling na ontvangst van de stukken zijn zienswijze kenbaar maken aan het 

bestuur van ICT NML. 

Met deze brief maakt de gemeente Roermond haar zienswijze over het bovengenoemde stuk 

kenbaar. 

 

Ontwerpbegroting 2019 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 7 juni 2018 besloten in te stemmen met de 

ontwerpbegroting 2019. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Roermond, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

 

 

 

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts M.J.D. Donders – de Leest 

 



8 zienswijze Begroting 2019 en MJB 2019-2023 BsGW en kennisneming (voorlopig) Bestuursverslag 2017 BsGW

1 Bijlage 1 - concept zienswijze 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

uw nummer   

 

uw datum   

 

ons nummer  6922 -2018 

onze datum  7 juni 2018 

verzonden   

inlichtingen bij  E. Smeets 

sector/afdeling  Concernadvies  

doorkiesnr.  0475 - 359 344 

 

bijlage(n)  - 

betreffende  Ontwerpbegroting 2019 en ontwerp meerjarenbegroting 2019 - 2023 

 

 

Geacht bestuur, 

Belastingsamenwerking Gemeenten en 

Waterschap 

ter attentie van het Dagelijks Bestuur 

Postbus 1275 

6040 KG ROERMOND 

 

 

Met uw brief van 1 maart 2018 ontvingen wij uw ontwerpbegroting 2019 en de ontwerp-meerjaren-

begroting 2019-2023, waarbij u ons in de gelegenheid stelt om hierop onze zienswijze te geven. 

 

Gelet op de financiële omvang, inspanning en impact dat gemoeid is met het ‘ondernemings- en 

ontwikkelplan 2018-2020’ van BsGW, dringen wij aan op een adequate rapportage richting de 

deelnemers en het Algemeen Bestuur, waarbij wij een frequentie voorstellen van iedere zes maanden. 

 

Voor het overige kunnen wij u mededelen, dat wij geen verdere op- of aanmerkingen hebben ten 

aanzien van de voorliggende ontwerpbegroting 2019 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2023. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben, 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Roermond, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

 

 

 

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts M.J.D. Donders – de Leest 

 



9 Zienswijze jaarverantwoording 2017 en begroting 2018 VRLN

1 Bijlage 1 - concept zienswijze voorstel jaarverantwoording 2017 en begroting 2019 VRLN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

uw nummer  UIT032414 

 

uw datum  13 april 2018 

 

ons nummer  10848 -2018 

onze datum  7 juni 2018 

verzonden   

inlichtingen bij  R. Knubben 

sector/afdeling  Secr/Strategie en Bestuur  

doorkiesnr.  0475 - 359 363 

 

bijlage(n)   

betreffende  Zienswijze jaarverantwoording 2017 en begroting 2019 

 

 

Geacht bestuur, 

 

Veiligheidsregio Limburg Noord 

Dagelijks bestuur 

Postbus 11 

5900 AA VENLO 

 

Zoals bepaald in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord geven wij met dit 

schrijven onze zienswijze over de jaarverantwoording 2017 en de voorgestelde begroting 2019 van de 

Veiligheidsregio Limburg-Noord. Beide documenten zijn behandeld tijdens de raadsvergadering van  

7 juni 2018. 

 

Wij kunnen instemmen met de begroting 2019 en hebben kennis genomen van het jaarverslag 2017, 

inclusief het voornemen om het positief resultaat uit 2017 ten goede te laten komen van de algemene 

reserve.   

 

Jaarverslag 2017 

Met het voornemen om het positief resultaat uit 2017 ten goede te laten komen van de algemene 

reserve wordt invulling gegeven aan onze eerder kenbaar gemaakte zienswijze bij de 

begrotingswijziging 2017 (25058-2017). Wij verwachten echter van u een nadere duiding hoe tekorten 

in het weerstandsvermogen in de toekomst voorkomen kunnen worden.  

 

Begroting 2019 

Zoals in eerdere zienswijzen is aangegeven spreken wij onze zorgen uit over de uitvoering van de 

toezichttaken brandveiligheid in het kader van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

In samenwerking met uw organisatie wordt dit jaar een systematiek bedacht die meer sturing mogelijk 

moet maken op de hercontroles. We vragen dus extra aandacht voor continuering van eerder 

gemaakte afspraken. 

 

De inspanningen die worden verricht in het kader van de regionale samenwerking met 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg juichen wij toe, onder andere vanwege de bestuurlijke congruentie met 

partners binnen het gezondheid-en veiligheidsveld zoals Politie en Openbaar Ministerie. Regio-

overschrijdende samenwerking zorgt voor een effectieve en efficiënte werkwijze in de crisisbestrijding.  

 

Daarnaast zijn wij positief over de totstandkoming van het Programma en Producten Overzicht (PPO). 

Dit zou ons in staat moeten stellen beter regie te voeren op de keuzes die gemaakt worden.  
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Kanttekening die wij hierbij willen plaatsen is de inhoud van het PPO. We zijn als gemeente 

Roermond kritisch over de inhoud van het overzicht, bijvoorbeeld over de wijze waarop de indicatoren 

geformuleerd zijn. Wij zien graag dat in gezamenlijkheid met gemeenten de mogelijkheden worden 

onderzocht op basis van lokale gezondheid -en/ of veiligheidsrisico’s hierin te differentiëren.   

 

Ten slotte vragen we, zoals ook in onze zienswijze op de begrotingswijziging 2018 is aangegeven, 

aandacht voor de tijdige totstandkoming van de bestuursrapportage zodat eventuele extra lasten / 

investeringen meegenomen kunnen worden in onze gemeentelijke begroting 

 

Burgemeester en wethouders van Roermond, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

 

 

 

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts M.J.D. Donders – de Leest 

 

 



10 Begroting 2018-2021, Kadernota 2018 en ontwerp-begroting 2019 RUD Limburg Noord

1 Bijlage 1 - zienswijze DB RUD LN 24 05 2018 
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uw nummer  B 2018-02 

 

uw datum  29-03-2018 

 

ons nummer  9183-2018 

onze datum  7 juni 2018 

verzonden   

inlichtingen bij  Dhr. M. Roelofs 

sector/afdeling  RU/Bouwtoezicht  

doorkiesnr.  0475 - 359 258 

 

bijlage(n)  - 

betreffende  Zienswijze ontwerp-begroting 2019 RUD Limburg-Noord 

 

 

Geacht bestuur, 

Dagelijks Bestuur RUD Limburg-Noord 

info@rudlimburgnoord.nl 

  

 

In reactie op uw schrijven van  29 maart 2018 geven wij met dit schrijven aan kennis genomen te 

hebben van en in te kunnen stemmen met de door u opgestelde ontwerp-begroting 2019 RUD 

Limburg-Noord. 

 

De ontwerp-begroting 2019 geeft ons geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Roermond, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

 

 

 

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts M.J.D. Donders – de Leest 
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