
B&W-besluit:

1. Het college stelt de raad voor met instemming kennis te nemen van de ontwerpjaarstukken 2006 van
Paswerk.

2. De financiële gevolgen hiervan zijn bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2006 van Paswerk
reeds voldaan. Er zijn geen verdere financiële gevolgen.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur en de commissie
Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht

Portefeuille H. van der Molen
Auteur Dhr. P. HakerNota van B&W
Telefoon 5114388
E-mail: phaker@haarlem.nl
PD/SZW Reg.nr. PD/SZW/2007/451
Te kopiëren:

Onderwerp
Conceptjaarverslag 2006 Werkvoorzieningsschap Zuid
Kennemerland, Paswerk

B & W-vergadering van 29 mei 2007

Bestuurlijke context
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 Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland
Paswerk, het conceptjaarverslag 2006 aan de raden van de deelnemende gemeenten zes weken voor
vaststelling door het Algemeen Bestuur van Paswerk. De raden van de deelnemende gemeenten wordt
gevraagd hun zienswijze te geven op het conceptjaarverslag, zodat Paswerk de definitieve jaarrekening
2006 met inachtneming van de zienswijze van de raden kan zenden aan Gedeputeerde Staten.

Analyse jaarrekening 2006
Wij hebben u verschillende keren geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen binnen Paswerk. De
jaarrekening kent dan ook geen verrassingen. De omzet van Paswerk kent een duidelijk stijgende lijn,
het verschil tussen de loonkostensubsidie WSW van het Rijk en de feitelijke loonkosten blijft echter
groeien. Het verwachte exploitatietekort blijkt uiteindelijk lager uit te vallen dan wij eerder aan de Raad
hebben gemeld: het eindresultaat bedraagt een verlies van bijna€ 900.000, terwijl rekening was 
gehouden met€ 1,2 miljoen. De jaarstukken hebben een goedkeurende accountantsverklaring gekregen.
Bij de bespreking van de ontwerpbegroting 2006 van Paswerk hebben wij rekening gehouden met een
exploitatietekort ad€ 565.613,- waarvan op grond van de Wgr de gemeente Haarlem€ 469.511,- voor
haar rekening dient te nemen. Wij hebben ter dekking hiervan€ 700.000,- bij het product re-integratie
opgenomen en dit bedrag inmiddels voldaan.
Op de balans resteert derhalve een bedrag ad€ 230.489,-. Wij stellen voor dit bedrag te betrekken bij de
behandeling van de ontwerpbegroting van Paswerk over het jaar 2008 en dan een keuze te maken over
de bestemming van dit saldo. Dit vindt plaats in het najaar 2007.
Voor het jaar 2007 staat nog een bedrag ad€ 300.000,- gereserveerd ten behoeve van het door Paswerk
begrote exploitatietekort over 2007.
In het najaar 2006 heeft de Raad besloten om Paswerk te verzoeken extra tekorten uit eigen vermogen te
dekken (PD/SZW/2006/571). Overeenkomstig de wens van de Raad, neemt Paswerk het verlies dat
hoger is dan de door de gemeente Haarlem gereserveerde bijdrage ten laste van het eigen vermogen.
Paswerk heeft dit verwerkt in het conceptjaarverslag 2006.

Advies
Gelet op bovenstaande adviseren wij de Raad om met instemming kennis te nemen van de
conceptjaarstukken 2006 van Paswerk.

Raadsparagraaf: de nota wordt voorgelegd aan de Raad in het kader van haar wettelijke
bevoegdheden zoals vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.













































































































Onderwerp: Jaarrekening 2007 Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland,
Paswerk

1 Inhoud van het voorstel

De raden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun zienswijze te
geven op het conceptjaarverslag, zodat Paswerk de definitieve jaarrekening
2006 met inachtneming van de zienswijze van de raden kan zenden aan
Gedeputeerde Staten.

2 Aanleiding + fase van besluitvorming

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 Werkvoorzieningsschap Zuid
Kennemerland Paswerk, het conceptjaarverslag 2006 aan de raden van de
deelnemende gemeenten zes weken voor vaststelling door het Algemeen
Bestuur van Paswerk.

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

Wij hebben u verschillende keren geïnformeerd over de financiële
ontwikkelingen binnen Paswerk. De jaarrekening kent dan ook geen
verrassingen. De omzet van Paswerk kent een duidelijk stijgende lijn, het
verschil tussen de loonkostensubsidie WSW van het Rijk en de feitelijke
loonkosten blijft echter groeien. Het verwachte exploitatietekort blijkt
uiteindelijk lager uit te vallen dan wij eerder aan de Raad hebben gemeld: het
eindresultaat bedraagt een verlies van bijna€ 900.000, terwijl rekening was 
gehouden met€ 1,2 miljoen. De jaarstukken hebben een goedkeurende 
accountantsverklaring gekregen.

Bij de bespreking van de ontwerpbegroting 2006 van Paswerk hebben wij
rekening gehouden met een exploitatietekort ad€ 565.613,- waarvan op grond
van de Wgr de gemeente Haarlem€ 469.511,- voor haar rekening dient te
nemen. Wij hebben ter dekking hiervan€ 700.000,- bij het product re-integratie
opgenomen en dit bedrag inmiddels voldaan.

Op de balans resteert derhalve een bedrag ad€ 230.489,-. Wij stellen voor dit
bedrag te betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting van Paswerk
over het jaar 2008 en dan een keuze te maken over de bestemming van dit
saldo. Dit vindt plaats in het najaar 2007.
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(in te vullen door griffie)
(in te vullen door griffie)
(in te vullen door auteur)
(in te vullen door auteur)



Voor het jaar 2007 staat nog een bedrag ad€ 300.000,- gereserveerd ten
behoeve van het door Paswerk begrote exploitatietekort over 2007.

In het najaar 2006 heeft de Raad besloten om Paswerk te verzoeken extra
tekorten uit eigen vermogen te dekken (PD/SZW/2006/571). Overeenkomstig
de wens van de Raad, neemt Paswerk het verlies dat hoger is dan de door de
gemeente Haarlem gereserveerde bijdrage ten laste van het eigen vermogen.
Paswerk heeft dit verwerkt in het conceptjaarverslag 2006.

4 Financiële paragraaf

Wij hebben de financiële gevolgen reeds verwerkt.

5 Participatie / communicatie

Niet van toepassing.

6 Planning

Paswerk verzoekt de reacties voor 15 juni a.s. kenbaar te maken.

Wij stellen de raad voor:

1. met instemming kennis te nemen van de ontwerpjaarstukken 2006 van Paswerk.

De secretaris De burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. met instemming te reageren op de jarstukken 2006van het
Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland, Paswerk.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


