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Geen zienswijze indienen en instemmen met de begroting en het bedrijfsplan van 
KansisGroen 2021.
Geen zienswijze indienen en instemmen met de begroting en het bedrijfsplan WerkwIJSS 
Schoon 2021.
De besluiten ter kennisname aanbieden aan de raad.

Onderwerp
Zienswijze begroting KansisGroen en begroting WerkwIJSS Schoon 2021
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1. Begroting 2021 - Stichting WerkwIJSS 
Schoon.

2. WerkwIJSS Schoon Bedrijfsplan 2021
3. Begroting KansisGroen 2021
4. Meerjarenbegroting KansisGroen

2021-2023
5. Toelichting op begroting 2021

KansisGroen (bedrijfsplan)
6. Concepttekst voor RIB
7. Brief aan Stichting WerkwIJSS 

Schoon 2021
8. Brief aan Stichting KansisGroen 2021
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WerkwIJSS Schoon
Net zoals in 2019, is de verwachting voor 2020 en 2021 dat vanuit de gemeente Stichtse Vecht 1 fte 
gedetacheerd wordt bij WerkwIJSS Schoon.
In 2019 leverde deze detachering een opbrengst op van € 4.422. Het resultaat van WerkwIJSS 
Schoon toont echter een neerwaartse lijn, wanneer gekeken wordt naar de realisatie van 2019, de 
eerste verwachtingen over 2020 en de begroting van 2021. De verwachte opbrengst per fte komt 
voor 2021 daardoor uit op € 0.
De neerwaartse lijn is te verklaren door hogere personeelskosten, die gemaakt worden doordat er 
tijdelijk uitzendkrachten worden aangetrokken op openstaande vacatures.

Inleiding
Na de ontmanteling van PAUW bedrijven zijn er verschillende stichtingen ontstaan vanaf 1 januari
2019. De gemeente Stichtse Vecht neemt deel in drie stichtingen; stichting Kansis, stichting 
KansisGroen en stichting WerkwIJSS Schoon. Dit collegevoorstel heeft betrekking op de laatste twee 
genoemde stichtingen (KansisGroen en WerkwIJSS Schoon). Een apart collegevoorstel volgt over de 
begroting en het bedrijfsplan van stichting Kansis. Een toelichting hierop volgt onder de kop 
‘juridische paragraaf’.

WerkwIJSS Schoon
Op 1 januari 2019 is de stichting WerkwIJSS Schoon gestart. Naast de gemeenten de Ronde Venen 
Lopik en IJsselstein, participeert de gemeente Stichtse Vecht in de stichting.
Conform de oprichtingsakte is door het bestuur WerkwIJSS Schoon een begroting en bedrijfsplan 
opgesteld voor 2021. De Raad van Commissarissen stelt de begroting en het bedrijfsplan, met 
inachtneming van de zienswijzen van de bovengenoemde gemeenten, vast.

Begroting en bedrijfsplan stichting KansisGroen en Stichting WerkwIJSS Schoon 
Stichting KansisGroen
Voor stichting KansisGroen geldt dat er sprake is van een lichte afname in het aantal fte Wsw’ers 
vanuit de gemeente Stichtse Vecht. Dit wordt verklaard door een natuurlijke uitstroom. In 2019 was er 
sprake van 24,51 fte, in 2021 zal er naar verwachting sprake zijn van 22,96 fte. Tegelijkertijd nemen 
de opbrengsten per gedetacheerde werkplek Wsw bij KansisGroen iets toe in 2021. KansisGroen 
heeft de ambitie om uitbouw en groei van nieuwe doelgroepen te blijven ontwikkelen.

Endelhovenlaan 1,3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl

KansisGroen
Op 1 januari 2019 is KansisGroen begonnen als groenwerkbedrijf van de gemeente Stichtse Vecht 
en De Ronde Venen. Conform de oprichtingsakte is door bestuur van KansisGroen een begroting en 
bedrijfsplan opgesteld voor 2021. De Raad van Commissarissen stelt de begroting en het 
bedrijfsplan, met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraad van gemeente Stichtse 
Vecht, vast.
Aangezien de gemeente De Ronde Venen ook deel uit maakt van de stichting, heeft de gemeente De 
Ronde Venen ook de mogelijkheid om een zienswijze aan te bieden.
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1 Zie het raadsbesluit ‘algemeen delegatiebesluit’ van 27 september 2011

Pagina 3 van 4

Risicoparagraaf
Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden.

Communicatieparagraaf
Zie paragraaf uitvoering.

Raadsinformatiebrief
In de raadsinformatiebrief worden de besluiten van het college gecommuniceerd. De concepttekst 
voor de raadsinformatiebrief is bijgevoegd als bijlage aan dit voorstel.

Juridische paragraaf
In het delegatiebesluit van 27 september 2011 heeft de gemeenteraad onder andere vastgelegd dat 
Burgemeester en Wethouders namens de gemeente zienswijzen geven over de begrotingen en 
jaarrekeningen van verbonden partijen, verenigingen en stichtingen waarin zij participeert of 
anderszins een belang heeft. Dit geldt voor KansisGroen en WerkwIJSS Schoon waar de gemeente 
Stichtse Vecht één van de deelnemers in de stichtingen is. Voor Kansis geldt dat de gemeente 
Stichtse Vecht de enige deelnemer in de stichting is. Hierdoor is het delegatiebesluit van 2011 niet 
van toepassing. Dit betekent dat het geven van een zienswijze op de begroting en het bedrijfsplan 
2021 is voorbehouden aan de gemeenteraad.

Kanttekeningen
Uit de meerjarenbegroting van KansisGroen blijkt dat de uitgaven aan de personeelskosten van 
nieuwe doelgroepen en inhuur van derden vanaf 2022 toenemen. Dit heeft een lagere ontvangst voor 
de gemeente tot gevolg. Dit is een punt van aandacht voor de langere termijn.
Voor stichting WerkwIJSS Schoon geldt dat de opbrengst van de detachering terugloopt. Deze 
neerwaartse lijn gaat het bestuur ombuigen door een strategische personeelsplanning op te stellen. 
Op basis hiervan worden keuzes gemaakt voor de toekomstige Schoon activiteiten.
Gezien de kleine omvang van de detachering vanuit de gemeente Stichtse Vecht (1 fte), is de impact 
van deze vermindering in opbrengst klein voor de gemeente Stichtse Vecht.

Financiële paragraaf
De begroting 2021 van stichting WerkwIJSS Schoon is sluitend. De begroting 2021 van stichting 
KansisGroen is nagenoeg sluitend, met een klein positief resultaat (€53)
De begrotingen van zowel KansisGroen als WerkwIJSS Schoon leiden niet tot overschrijdingen van 
het taakveld 'begeleide participatie’ van de gemeente Stichtse Vecht voor 2021.

Uitvoering
Na besluit van het college, worden de beide Raad van Commissarissen geïnformeerd. De directies 
van beide organisaties ontvangen het besluit per brief, die is bijgevoegd. Ook de gemeenteraad van 
Stichtse Vecht ontvangt de besluiten ter kennisname.

Argumenten
1&2. Het college is bevoegd om namens de gemeenteraad een zienswijze in te dienen. De 

begrotingen en bedrijfsplannen van KansisGroen en WerkwIJSS Schoon leiden niet tot 
onvoorziene financiële consequenties in de gemeentebegroting 2021. i
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Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.

Duurzaamheidsaspecten
Met het instemmen met de begroting en het bedrijfsplan van KansisGroen en WerkwIJSS Schoon, 
kunnen de activiteiten door beide partijen worden uitgevoerd. Hiermee werkt de gemeente Stichtse 
Vecht aan sociale duurzaamheid. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bij 
KansisGroen en WerkwIJSS Schoon geholpen om (weer) deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Dit 
draagt bij aan de ambities uit Programma 4 Sociaal van het Collegewerkprogramma 2018-2022, 
waarin is gesteld dat iedereen naar vermogen kan deelnemen aan de samenleving.
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