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O N D E R W E R P Instemming begroting 2013 en meerjarenraming GR Op/Maat 

INLEIDING In uw vergadering van 9 jul i 2012 heeft u ingestemd met de pro forma begroting van de 
Gemeenschappelijke Regeling Op/Maat voor het komende jaar 2013. 
Hierbij heeft u tevens besloten de definitieve begroting 2013 af te wachten, dit in verband 
met de landelijke ontwikkelingen inzake de wijzigingen rond de WWB en de WSW. 
Recent hebben wij van Op/Maat de conceptbegroting 2013 en de meerjarenraming 2013 t/m 
2016 ontvangen. Tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur van Op/Maat van 
13 december a.s. staat deze geagendeerd. 

Hieraan voorafgaande kunnen de afzonderlijke Westfriese gemeenteraden hun eventuele 
zienswijze afgeven en de begroting vaststellen. De 7 gemeenteraden dienen dit afzonderlijk 
te doen. 

V O O R S T E L Wij stellen voor geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de begroting 2013 en 
de meerjarenraming 2013-2016. 

O N D E R B O U W I N G Ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen die het Rijk heeft genomen in 2011 en 2012 
op het subsidiebedrag (dit is verlaagd van C 27.080,00 naar ^ 25.758,00 per arbeidsplaats) is 
het verschil tussen loonkosten en subsidie aanzienlijk verslechterd. Dit zet de exploitatie 
van Op/Maat uiteraard onder druk. 
Ondanks dit gegeven ziet Op/Maat kans om dankzij eigen bezuinigingen een budgettair 
neutrale exploitatie te begroten. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten vooralsnog 
geen bijdrage hoeven te betalen aan de exploitatie in 2013. Eventuele tegenvallers kunnen 
opgevangen worden vanuit het weerstandsvermogen van Op/Maat. 

De voorgenomen plannen van het Kabinet om de subsidie nog verder te verlagen naar 
ê 22.015,00 in 2015 zijn voorlopig van de baan. Dit komt door het controversieel verklaren 
van de Wet Werken naar Vermogen. Mochten deze plannen alsnog doorgevoerd worden 
dan zal dat zonder meer inhouden dat zonder aanvullende gemeentelijke bijdrage, 
Op/Maat structureel verlies zal gaan leiden. 
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Het is ook om die reden dat Op/Maat nadrukkelijk betrokken is bij onderzoek naar de 
eventuele voordelen van het oprichten van een Werkorganisatie West-Friesland. Op/Maat is 
daarbij een belangrijke partner. Ondanks de toch onzekere financiële vooruitzichten voor 
de sociale werkvoorziening kunnen wij constateren dat Op/Maat er in slaagt om zonder 
aanvullende gemeentelijke bijdrage een realistische begroting aan te bieden. 
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