
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke 

regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de 

ontwerpbegroting en rekening van het openbaar lichaam. Ingevolge artikel 35 Wgr 

zendt het Werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland Paswerk, de 

ontwerpjaarrekening 2007 aan de raden van de deelnemende gemeenten zes weken 

voor vaststelling door het Algemeen Bestuur van Paswerk. De raden van de 

deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze op de ontwerpjaarrekening 

voorleggen aan Paswerk. De door het Algemeen Bestuur van Paswerk vastgestelde 

ontwerpjaarrekening wordt gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie.  

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de gemeenteraad haar visie op 

de ontwerpjaarrekening 2007 van Paswerk kenbaar maakt, alvorens het Algemeen 

Bestuur van paswerk de ontwerpbegroting definitief vaststelt. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

Paswerk heeft een moeilijke periode achter de rug, waarbij het bedrijf in de rode 

cijfers raakte. Tot en 2004 werden de tekorten door Paswerk uit eigen reserves is 

gedekt. Daanra hebben de deelnemende gemeenten verschillende keren bijgedragen 

aan het exploitatietekort van Paswerk. 

  

De grootste uitdaging voor Paswerk betreft het terugdringen van het jaarlijks tekort 

op de kosten Wsw: de loonkostensubsidie van het Rijk is niet toereikend voor de 

feitelijke loonkosten van de SW-werknemers, die in een CAO zijn vastgelegd. Om 

dit nadelig subsidieresultaat te dekken, heeft Paswerk in de afgelopen jaren de 

volgende maatregelen getroffen: 

- Een verschuiving van activiteiten met laag renderende opbrengsten naar hoger 

renderende opbrengsten alsmede meer dienstverlenende activiteiten 

- Een vermindering van het aantal ambtelijke medewerkers 

- Een algehele kostenreductie 

- Een groei in omzet 

 

Financiële paragraaf 

De ontwerpjaarrekening 2007 sluit met een klein positief resultaat. Op basis van de 

begroting 2007 van Paswerk, hebben wij een bijdrage ad € 421.000 verstrekt ter 
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dekking van het begrote exploitatietekort. Deze bijdrage blijkt thans niet nodig en 

ontvangen wij van Paswerk terug. 

 

Participatie / communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Planning 
Commissiebehandeling:  

Raadsbehandeling:  

Vaststelling ontwerpbegroting door Algemeen bestuur Paswerk:  

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpjaarrekening 2007 van het 

Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland Paswerk; 

 

2. het reeds betaalde voorschot ad € 421.000 ter dekking van het begrote 

exploitatietekort 2007 vrij te laten vallen en te oormerken voor 

schuldhulpverlening in 2008. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Gelezen het advies van de commissie Samenleving; 

 

Besluit: 

 

1. positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpjaarrekening 2007 van het 

Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland Paswerk; 

 

2. het reeds betaalde voorschot ad € 421.000 ter dekking van het begrote 

exploitatietekort 2007 vrij te laten vallen en te oormerken voor 

schuldhulpverlening in 2008 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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