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Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2017

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 12

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

             b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2017 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2017

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op de ''implementatie transformatieplan WSW' .  Stichtse Vecht streeft er naar de 
ontwikkeling van een zelfredzame samenleving stimuleren, een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan 
deelnemen. Het verkrijgen en behouden van werk en de ontwikkeling van de eigen competenties zijn daarbij belangrijk. 
Op de wijze zoals neergelegd in het transformatieplan is behoud van werk gegarandeerd, kan ontwikkeling 
plaatsvinden en wordt toegewerkt naar een ontschotte werkwijze.  
 
Het voortzetten van de huidige uitvoering van de WSW leidt in de toekomst tot problemen vanwege de terugloop in 
werknemers en het afnemen van de middelen. Het perspectief is een voordurende staat van reorganisaties. Daarom 
moet gezocht worden naar een manier waarin ondersteuning van de WSW doelgroep toekomstbestendig kan zijn, en 
waarbij tegelijk de deskundigheid en de ervaring van de medewerkers van het SW bedrijf niet verloren gaat, maar 
behouden kan blijven en ingezet voor meer groepen. In het transformatieplan wordt daartoe een aanzet gegeven. 
 
De kosten in samenhang met de implementatie van het transformatieplan zullen optreden over de periode 2017 (laatste 
kwartaal) en 2018. Dit betreft de kosten van inhuur voor projectmanagement en specialistische adviezen. Deze ramen 
we op € 180.000 voor de gehele periode.  Voor 2017 een bedrag van € 40.000 en  € 140.000 voor 2018 . Wij stellen 
voor deze kosten te dekken vanuit de 'risicoreserve sociaal domein'.  
 
Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand  raadsvoorstel en - besluit. 
 
 



LASTEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2017 x € 1.000

Bedrag van de
Programma- Programmaomschrijving nieuwe of verhoging verlaging van de nieuwe raming van

nummer van de bestaande raming bestaande raming het dienstjaar

0004 Sociaal 40 41.933
 - verhoging budget sociaal domein ten behoeve 
   van de implementatie transformatie
   werkvoorziening € 40.000.

40 0 40



BATEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2017 x € 1.000

Bedrag van de
Programma- Programmaomschrijving nieuwe of verhoging verlaging van de nieuwe raming van

nummer van de bestaande raming bestaande raming het dienstjaar

0004 Sociaal 40 2.704
Mutaties reserves
 - onttrekking reserve Risicofonds 
    Sociaal Domein € 40.000

40 0 40
Saldo 0


	12e wijz.impl.transformatie wsw

