
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

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 

ontwerpbegroting 2009 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 ontwerpbegroting 

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

ontwerpbegroting wordt gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie.  

 

Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor om positief te adviseren met betrekking tot de 

ontwerpbegroting 2009 van het Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland 

Paswerk. 

 

Beoogd resultaat 

Positief advies aan het Algemeen Bestuur van Paswerk over de ontwerpbegroting 

2009. 

 

Argumenten 

De afgelopen jaren heeft Paswerk de jaarrekeningen moeten afsluiten met een 

negatief exploitatiesaldo. Eén en ander wordt vooral veroorzaakt door het tekort op 

de Wsw: de feitelijke loonkosten zijn (veel) hoger dan de rijkssubsidie voor de 

Wsw. Dit tekort kan worden gecompenseerd door de omzet.  

 

Om het nadelig subsidieresultaat te dekken, heeft Paswerk in de afgelopen jaren dan 

ook de volgende maatregelen getroffen: een verschuiving van activiteiten met laag 

renderende opbrengsten naar hoger renderende opbrengsten alsmede meer 

dienstverlenende activiteiten, een groei in omzet en bezuinigingen in de organisatie. 

De inspanningen van Paswerk hebben resultaat gehad: de jaarrekening 2007 

vertoonde voor het eerst sinds jaren weer een klein overschot. 

 

De ontwerpbegroting 2009 kent geen exploitatietekort en geeft een zo reëel 

mogelijk beeld van de financiële huishouding bij Paswerk voor het jaar 2009. Wij 

stellen de raad dan ook voor om positief te adviseren. 
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Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

Uitvoering 

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen 

Ontwerpbegroting 2009. 

 

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; 

 

Besluit: 

 

adviseert positief over ontwerpbegroting 2009 van het Werkvoorzieningsschap Zuid 

Kennemerland Paswerk. 

 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 
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