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Kernboodschap  De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

(Paswerk) voert voor de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en 

Zandvoort de Wet sociale werkvoorziening uit. Het bestuur van Paswerk heeft op 

11 april 2019 de concept jaarrekening opgesteld en stuurt deze jaarlijks aan de 

raden van de aan de gemeenschappelijke regeling (GR) deelnemende gemeenten 

toe. 

 
 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Samenleving.  

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 34 B) stuurt het 

bestuur van Paswerk de concept jaarrekening jaarlijks ter informatie aan de raden 

van de deelnemende gemeenten. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Begroting Paswerk 2018 Begroting 2018 Werkvoorzieningschap Zuid-

Kennemerland 

 

Besluit College  

d.d. 3 juni 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. In te stemmen met de concept jaarrekening 2018 van Paswerk 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/16-maart/19:30/BEGROTING-GR-2018-Werkvoorzieningsschap-Zuid-Kennemerland-PASWERK.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/16-maart/19:30/BEGROTING-GR-2018-Werkvoorzieningsschap-Zuid-Kennemerland-PASWERK.pdf
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1. Inleiding  

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) voert voor 

de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort de Wet sociale werkvoorziening uit. 

Het bestuur van Paswerk heeft op 11 april 2019 de concept jaarrekening vastgesteld. Op grond van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt deze jaarlijks aan de raden van de aan de GR 

deelnemende gemeenten toegestuurd, zie bijlage. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit:  

 

1. In te stemmen met de concept jaarrekening 2018 van Paswerk 

 

3. Beoogd resultaat 

De jaarrekening 2018 van Paswerk draagt bij aan de continuering van de sociale werkvoorziening 

voor de huidige groep mensen die daar werkzaam is. 

 

4. Argumenten 

Resultaten jaarrekening 2018  

Paswerk heeft een positief operationeel resultaat (netto omzet) behaald van € 2.708.752 in 2018. Dit 

is € 717.000 hoger dan geraamd in de Begroting 2018. 

Het positieve resultaat is het gevolg van de verbetering van de netto toegevoegde waarde (netto 

omzet) van de eigen bedrijfsactiviteiten door het verhogen van het rendement van de opdrachten, 

een betere samenstelling van de klantportfolio en het optimaliseren van de werkprocessen, terwijl 

de personeelskosten van ambtelijk medewerkers en overige bedrijfskosten nagenoeg gelijk bleven. 

Met een krimpende populatie in de sociale werkvoorziening (SW) van 40 fte in 2018 betekent dit dat 

de netto omzet per fte is verhoogd naar € 15.293 in 2018. Dat is een uitzonderlijk goed resultaat voor 

deze branche. De realisatie van het strategisch plan verloopt daarmee voorspoedig.  

 

Het tekort op de Wsw-bijdrage (Wsw-bijdrage van het Rijk -/- werkelijke personeelskosten SW) 

bedraagt over 2018 € 1.778.547. De Wsw-bijdrage is dus niet toereikend om de kosten van het Wsw-

personeel te dekken. Het tekort op de Wsw wordt echter meer dan gecompenseerd door het 

positieve operationele resultaat. In de begroting van 2018 is uitgegaan van een sluitende 

exploitatierekening, uiteindelijk is een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 930.206 (€ 

2.708.752 - € 1.778.547).  

 

Dat betekent dat er bovenop de door de gemeente verstrekte Wsw-bijdrage geen additionele 

bijdrage nodig is. De gemeenten hebben op basis van de begroting 2018 in totaal nog € 244.153 

bovenop de Wsw-bijdrage, aan Paswerk betaald. Gelet op het positieve resultaat wordt dit bedrag 
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terugbetaald. Het Haarlemse aandeel was € 205.507 en komt in 2019 ten gunste van de reserve 

Sociaal Domein.  

 

Vermogenspositie  

Het eigen vermogen van Paswerk voor resultaatbestemming bedraagt € 7.062.506. Een goede 

solvabiliteit blijft voor de komende jaren van belang om de extra lasten die mogelijk ontstaan als 

gevolg van de krimpende organisatie te kunnen opvangen. De solvabiliteit bedraagt 63%, tegenover 

55,5% in 2017.  

 

Strategisch plan Paswerk "Krimpen met perspectief’  

Na het terugbetalen van de additionele bijdragen van de gemeente, zal het resterende saldo  

€ 686.053 toegevoegd worden aan de algemene reserve van Paswerk. Met de opgebouwde 

algemene reserve zal Paswerk de komende jaren trachten de tekorten uit eigen middelen te dekken. 

Hierdoor zullen de gemeenten alleen de Wsw-bijdrage van het Rijk aan Paswerk hoeven te betalen 

en is geen aanvullende bijdrage nodig. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Krimp in combinatie met bezuinigingen 

In de komende jaren zal de uitdaging zijn, zeker gezien de blijvende bezuinigingen op het 

Rijksbudget, om met de verder afnemende en vergrijzende Wsw-populatie het verdienvermogen op 

peil te houden. De subsidie die de gemeente van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de sociale 

werkvoorziening is al jaren onvoldoende om de loonkosten van de SW-ers te betalen. De omzet van 

Paswerk (operationele resultaat) moet op peil blijven om het tekort op de rijksbijdrage te 

compenseren en dat zal uiteindelijk lastiger worden met een krimpende groep medewerkers.  

 

6. Uitvoering 

Het bestuur van Paswerk stelt tijdens de bestuursvergadering van 4 juli 2019 de concept- 

jaarrekening vast. Voor 15 juli 2019 wordt deze verzonden aan de Gedeputeerde Staten van de 

provincie Noord-Holland. 

 

7. Bijlagen 

1. Concept-jaarrekening 2018 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk). 
2. Sociaal jaarverslag Paswerk 2018 
 

 


