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ontwerpbegroting 2016 Baanstede

Geachte bestuur,

Op 11 maart 2015 hebben wij van u de gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting
2016 Baanstede ontvangen. U stelt de gemeenteraad op grond van artikel 40, lid 2 van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland in de
gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar te maken. De begroting is behandeld in de raad van
11 mei 2015. In deze brief leest u onze zienswijzen.

Gewijzigde begroting 2015
Met de gewijzigde begroting 2015 stemmen wij in. Conform onze laatste zienswijze op de
ontwerpbegroting 2015 is de scenariokeuze voor de detacheringopgave verwerkt in de
voorliggende gewijzigde begroting 2015. Wij kunnen om deze reden instemmen met de
gewijzigde begroting 2015.

Ontwerpbegroting 2016
De ontwerpbegroting 2016 is sterk gebaseerd op aannames. Dat deze aannames verbonden
zijn aan het transitieproces waarin Baanstede zich op dit moment bevindt, realiseren wij ons.
De bedoeling van de transitie is dat deze op termijn bijdraagt aan een verbetering van het
exploitatietekort. Dat een groot deel van het exploitatietekort niet beïnvloedbaar is kan
duidelijk uit de ontwerpbegroting worden opgemaakt. Wij vragen u om zich te blijven
inzetten om het subsidietekort zoveel mogelijk terug te verdienen met een zo hoog mogelijk
operationeel resultaat. Wij realiseren ons dat dit een uiterst complexe opgave is.
Wij onderschrijven de opdracht van het Algemeen Bestuur aan de directie van Baanstede om
een taakstellende resultaatverbetering voor 2019 te realiseren. Wij dringen erop aan dat
Baanstede in dit lopende jaar nog met een voorstel komt om deze resultaatverbetering te
realiseren.

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

De richting van de transitie is helder: zoveel mogelijk Sw-medewerkers detacheren naar
reguliere werkgevers, waarbij rekening gehouden wordt met een externe voorziening in de
vorm van passende arbeid voor wie detachering echt niet mogelijk is. Wij staan achter deze
richting voor Baanstede. Wij vragen uw aandacht voor de concrete invulling van de transitie.
Voor alle betrokkenen is het belangrijk dat er zo snel mogelijk meer duidelijkheid komt. Wij
roepen u op om ons regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en stand van
zaken.
Het bovenstaande overwegende kunnen wij instemmen met de ontwerpbegroting 2016.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van gemeente Oostzaan, gehouden
op 11 mei 2015.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Kolhorn
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