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1. Het college stelt de raad voor conform raadsvoorstel de compensatie exploitatieverliezen
taalaanbieders te vergoeden.

2. Doorbetalen van de ontvangen compensatie gelden exploitatieverlies van het Ministerie van
VROM voor de gemeenten regio Zuid Kennemerland ad € 136.584, -, aan het Nova College en
het RBO. De uitgave komt ten laste van het product 4.04.01 “Inburgering en Integratie”
kostenplaats 1281-4791-9451. De ontvangen compensatie is verantwoord op rekeningnr 28-
1951-534.

3. Het vergoeden van gemaakte licentiekosten ad € 117.810, - van het Nova College ter
compensatie van het geleden exploitatieverlies.

4. Het vergoeden van investeringen in hardware en software ad € 11.379, - van het RBO ter
compensatie van het geleden exploitatieverlies.

5. Het verrekenen, invorderen, van het aandeel in de compensatie van het exploitatieverlies Nova
College van de gemeenten in de regio Zuid Kennemerland, € 11.971, -.

6. De kosten van het besluit (punt 3 en 4) bedragen in totaal (€ 117.810, -+ € 11.379, -)
€ 129.189, -. Het besluit wordt gedekt uit het product 4.04.01 “Inburgering en Integratie”;
kostenplaats 1281-4791-9451.

7. De baten van het besluit (punt 5) bedraagt in totaal € 11.971, -. Het besluit komt ten goede aan
het product 4.04.01 “Inburgering en Integratie”; kostenplaats 1281-8478-9451.

8. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
9. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie hierover een advies

heeft uitgebracht.
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Onderwerp: Exploitatieverlies taalaanbieders uitvoering Wet Inburgering

Inleiding
Bij de uitvoering van de Wet Inburgering in 2007 is bij de gemeenten en
taalaanbieders vertraging ontstaan door gebrekkige en constante wijzigingen in de
wetgeving, korte invoeringstijd van de wetgeving. Hierdoor hebben de
taalaanbieders volgens de MBO-raad een exploitatieverlies opgelopen.

In september 2008 zijn door de (meeste) gemeenten de verliezen geverifieerd en
door de taalaanbieders gemeld bij het Ministerie van VROM. Op dat moment was
het uitgangspunt:

1. De Rijksoverheid gaat de gemelde exploitatieverliezen beoordelen en reële
claims voor 1/3 van de verliezen compenseren.

2. De gemeenten (waaronder Haarlem) konden hun aandeel in de compensatie
van het exploitatieverlies bepalen en uitonderhandelen met de
taalaanbieder.

Standpunt binnen de Gemeente Haarlem in september 2008 was, dat er geen
juridische verplichting jegens de taalaanbieders bestond. Aan de taalaanbieders was
geen toezegging gedaan over het aantal deelnemers in 2007. Het totaal aantal
deelnemers over de hele periode is indicatief en een doelstelling maar er bestaat
geen garantie. Derhalve geen compensatie door de Gemeente Haarlem.

De 2e kamer heeft door de motie Dijsselbloem (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–
2009, 31 143, nr. 26) besloten dat:

1. De Minister Wonen Wijken en Integratie verplicht wordt de taalaanbieders
voor 1/3 deel te compenseren voor geleden genormeerde
exploitatieverliezen over het jaar 2007. Deze compensatie moet via de
betrokken gemeenten aan de taalaanbieders worden uitbetaald.

2. Gemeenten wordt verplicht de taalaanbieders voor 1/3 deel te compenseren
voor geleden genormeerde exploitatieverliezen over het jaar 2007.

Uitwerking van de motie Dijsselbloem had voor de gemeente Haarlem het volgende
tot gevolg:

1. De Gemeente Haarlem gaat met de taalaanbieders onderhandelen. Doel, om
aan het eind van het lopende traject (2007-2009) te bekijken wat het
werkelijke verlies is en op basis daarvan maximaal één derde te vergoeden.
Knelpunt is dat het Ministerie van VROM uiterlijk 1 maart 2009 een
uitkomst eist, een deadline dat ligt voor eind van de regeling.

2. De Gemeente Haarlem is bereid om één derde deel voor haar rekening te
nemen.

3. Melden dat de gemeente dat Haarlem niet bereid is 1/3 deel voor haar
rekening te nemen. Gevolg, de minister kan de de gemeente korten op het
WI-budget.

4. Niets doen. Gevolg, de minister kan de gemeente korten op het WI-budget.

RAADSSTUK



Voorstel aan de raad
Uitvoering te geven aan de motie Dijsselbloem en het ministeriële besluit voor de
compensatie van de exploitatieverliezen taalaanbieders 2007 Wet Inburgering.

- Doorbetalen van de in december ontvangen compensatie gelden
exploitatieverlies van het Ministerie van VROM voor de gemeenten regio
Zuid Kennemerland ad € 136.584, -, aan het Nova College en het RBO (de
regionale taalaanbieders).

- Het vergoeden van door het Nova College gemaakte licentiekosten van
€ 117.810, - als compensatie van het geleden exploitatieverlies. Het
vergoeden van de licentiekosten komt ten laste van het budget WI.

- Het vergoeden van door het RBO gedane investeringen in hardware en
software van € 11.379, - als compensatie van het geleden exploitatieverlies.
Het vergoeden van de licentiekosten komt ten laste van het budget WI.

- Het verrekenen, invorderen, van het aandeel in de compensatie van het
exploitatieverlies Nova College van de gemeenten in de regio Zuid
Kennemerland, € 11.971, -, dit komt ten gunste van het budget WI.

Beoogd resultaat
Nakomen van de opgelegde verplichting van de Tweede Kamer der Staten
Generaal.
Afwikkelen van een lopend dossier en discussie met ministeriële en uitvoerende
partners.
Minimaliseren van de belasting van de gemeentelijke middelen. Dit door de
licentiekosten van het NOVA College en investeringskosten in hardware en
software van het RBO te bekostigen uit de Rijksbijdrage (budget) WI (Wet
Inburgering).

Argumenten
Het vergoeden van de licentie-, hardware- en softwarekosten ter compensatie van
het exploitatieverlies aan het Nova College en het RBO, ten laste van de
Rijksbijdrage WI wordt door het Ministerie geaccepteerd. Dit is door het Ministerie
vastgelegd in een mail. Het Ministerie van VROM ziet het vergoeden van deze
kosten als: “het geven van uitvoering aan de Wet Inburgering”. Afrekening met de
gemeente vindt plaats op basis van behaalde resultaten (aantal
inburgeringstrajecten) en niet op basis van besteding van middelen.
Hiermee worden de eigen middelen van de gemeente Haarlem niet belast.

Kanttekeningen
De gemeente Haarlem had de compensatie voor 1 maart moeten afhandelen, echter
door de problematiek en voorgestelde compensatieregeling op basis van de
gemaakte kosten of investeringen door de uitvoerders was de gestelde deadline niet
realiseerbaar.
Op dit moment heeft de Gemeente Haarlem aan het Ministerie gemeld op korte
termijn te komen met een uitkomst. Er is telefonisch uitstel verleend.

Uitvoering
Zie bijlagen, de concept brieven inzake de doorbetaling van de ministeriële
compensatie en de gemeentelijke compensatie van het exploitatieverlies bij de
gecontracteerde taalaanbieders.
Betaling dient op korte termijn te geschieden.

Bijlagen



1. RBO, compensatie exploitatieverlies WI 2007 gemeente Haarlem
2. RBO, compensatie exploitatieverlies WI 2007 ministerie VROM
3. Nova College, compensatie exploitatieverlies WI 2007 gemeenten regio

Zuid Kennemerland
4. Nova College, compensatie exploitatieverlies WI 2007 ministerie VROM

Raadsbesluit
Conform voorstel:

- 1/3 deel van de ontvangen Ministeriële compensatie doorbetalen ad
€ 136.584, -.

- De licentiekosten van het NOVA College bekostigen ad € 117.810, -.
- De hardware- en softwarekosten van het RBO bekostigen ad € 11.379, -.
- Met de gemeenten in de regio Zuid Kennemerland het aandeel van de deze

gemeenten te verrekenen en in te vorderen ad € 11.971, -.

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Doorbetalen van de ontvangen compensatie gelden exploitatieverlies van het
Ministerie van VROM voor de gemeenten regio Zuid Kennemerland ad
€ 136.584, -, aan het Nova College (€ 125.205, -) en het RBO (€ 11.379, -).

2. Het vergoeden van gemaakte licentiekosten ad € 117.810, - van het Nova
College als compensatie van het geleden exploitatieverlies. Het vergoeden van de
licentiekosten komt ten laste van het product 4.04.01 “Inburgering en Integratie”.

3. Het vergoeden van gemaakte hardware- en softwarekosten ad € 11.379, - van het
RBO als compensatie van het geleden exploitatieverlies. Het vergoeden van de
hardware- en softwarekosten komt ten laste het product 4.04.01 “Inburgering en
Integratie”.

4. Het verrekenen, invorderen, van het aandeel in de compensatie van het
exploitatieverlies Nova College van de gemeenten in de regio Zuid
Kennemerland, € 11.971, -. Het verrekenen komt ten gunste van het product
4.04.01 “Inburgering en Integratie”.

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

De griffier De voorzitter



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Brinkmannpassage, Haarlem
www.haarlem.nl

Geachte heer De Jong,

In aansluiting op de brief inzake de gedeelde verantwoordelijkheid en de toezegging
die de Rijksoverheid heeft gedaan om éénderde van de opgegeven
exploitatieverliezen van taalaanbieders uit 2007 te compenseren, maken wij u
hierbij het aandeel dat de gemeente Haarlem ter compensatie aanbiedt bekend.

De gemeente Haarlem had als uitgangspunt dat zij, gezien de invoering van de Wet
Inburgering en de vele doorgevoerde veranderingen in deze wet, niet
verantwoordelijk kon worden gesteld voor de lage instroom van deelnemers in de
inburgeringstrajecten in 2007. Verder was de stelling: eerst vaststellen hoeveel
deelnemers voor de inburgeringstrajecten over de periode 2007-2009 daadwerkelijk
een beschikking zouden ontvangen en een opleiding zouden starten.
De gemeente zag zichzelf juridisch niet gebonden aan een verliescompensatie. In de
offerte procedure en de gesloten raam- en uitvoeringsovereenkomst is geen sprake
van een gegarandeerd aantal minimum of maximum toe te leiden deelnemers.

De motie Dijsselbloem zoals aangenomen in de Tweede Kamer (vergaderjaar 2008-
2009,31 143 nr. 26) heeft het bovengenoemde uitgangspunt achterhaald. Ook de
gemeenten moeten overgaan tot compensatie van éénderde van de geverifieerde
verliezen.

Op 29 juli 2008 heeft Hut & Co Registeraccountants het assurance-rapport over het
“exploitatieverlies WI 2007” aan de gemeente Haarlem toegezonden. Voor het
RBO is het bedrag van € 34.138, - aan ons opgegeven als exploitatieverlies. Op
grond van de compensatie verplichting, gesteld door de motie Dijsselbloem moet de
gemeente Haarlem het RBO eveneens met éénderde deel namelijk: € 11.379, -
compenseren.

Gemeente Haarlem, Stadszaken

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Stichting RBO regionaal bureau onderwijs
t.a.v. de heer J. de Jong
Kruisweg 70
2011 LG Haarlem

Datum
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail
Onderwerp

9 april 2009
WI 2007/2009 exploitatieverlies
STZ/WWGZ/2009/146351-2
B. Deen
023-5113603
bdeen@haarlem.nl
Compensatie exploitatieverlies WI 2007 gemeente Haarlem

Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg
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Besluit
De gemeente Haarlem komt het RBO tegemoet door het vergoeden van
investeringskosten in hardware en software tot een bedrag van € 11.379, -.
Het gaat hierbij om investeringen welke specifiek zijn gedaan voor de uitvoering
van de gesloten overeenkomst WI 2007-2009.

Het ministerie van VROM heeft zich ondertussen uitgesproken deze aanpak te
accepteren. De gemeente Haarlem kan derhalve overgaan tot afhandeling van de
compensatie van uw investeringskosten.

Voorschot
De Minister heeft duidelijk gemaakt dat haar compensatie gezien moet worden als
een voorschot onder voorbehoud van een review, waarvan zij in een aantal gevallen
gebruik zal kunnen maken. Deze review betreft de accountantsverklaringen die als
onderbouwing dienen voor de opgegeven exploitatieverliezen. De uitkomst van de
review zou gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van het exploitatieverlies en
daarmee voor de definitieve bijdrage van het Rijk.
De gemeente Haarlem sluit zich aan bij het standpunt van de Minister. Indien uit
ministeriële review blijkt dat het opgegeven bedrag van de exploitatieverliezen te
hoog blijkt, kan tot terugvordering van het verschil worden overgegaan.

Betaling
Binnen 14 dagen wordt de compensatie van de gemeente Haarlem ad € 11.379, -
betaald, op rekeningnummer: 30 80 43 073 ten name van Stichting RBO, onder
vermelding van: “compensatie hardware en software Haarlem WI 2007”.

Ik ga ervan uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Duker
Plv. hoofd afdeling Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Brinkmannpassage, Haarlem
www.haarlem.nl

Geachte heer De Jong,

Op 3 juli 2008 heeft de Minister van Wijken, Wonen en Integratie (WWI) een brief
aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij op grond van haar gedeelde
verantwoordelijkheid de toezegging heeft gedaan dat het Rijk éénderde van de door
de gemeenten opgegeven exploitatieverliezen van taalaanbieders uit 2007 geleden
op inburgeringscursussen in het kader van de Wet Inburgering voor haar rekening
neemt.

Deze tegemoetkoming is overgemaakt aan de gemeente Haarlem om door te
geleiden aan de gecontracteerde taalaanbieders die een gefundeerde claim hebben
neergelegd. Dit bedrag is vastgesteld in de beschikking van 17 december 2008 van
het Ministerie van VROM, Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie,
waarvan het RBO een afschrift heeft ontvangen.

Berekening en besluit
Op 29 juli 2008 heeft Hut & Co Registeraccountants het assurance-rapport over het
“exploitatieverlies WI 2007” aan de gemeente Haarlem toegezonden. Voor het
RBO is het bedrag van € 34.138, - aan ons opgegeven als exploitatieverlies. Op
grond van de compensatie van het Rijk zal het RBO éénderde deel hiervan
ontvangen, namelijk: € 11.379, -.

Voorschot
De Minister heeft duidelijk gemaakt dat deze compensatie gezien moet worden als
een voorschot onder voorbehoud van een review, waarvan zij in een aantal gevallen
gebruik zal kunnen maken. Deze review betreft de accountantsverklaringen die als
onderbouwing dienen voor de opgegeven exploitatieverliezen. De uitkomst hiervan
kan gevolgen hebben voor de hoogte van het exploitatieverlies en daarmee voor de

Gemeente Haarlem, Stadszaken

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Stichting RBO regionaal bureau onderwijs
t.a.v. de heer J. de Jong
Kruisweg 70
2011 LG Haarlem

Datum
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail
Onderwerp

9 april 2009
WI 2007/2009 exploitatieverlies
STZ/WWGZ/2009/146351
B. Deen
023-5113603
bdeen@haarlem.nl
Compensatie exploitatieverlies WI 2007 Ministerie Vrom

Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg
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definitieve bijdrage van het Rijk. Indien het opgegeven bedrag te hoog blijkt, kan
tot terugvordering van het verschil worden overgegaan.

Betaling
Binnen 14 dagen wordt de compensatie van het Rijkad € 11.379, - betaald, op
rekeningnummer: 30 80 43 073 ten name van Stichting RBO, onder vermelding
van: “rijkscompensatie WI 2007”.

Ik ga ervan uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Duker
Plv. hoofd afdeling Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Brinkmannpassage, Haarlem
www.haarlem.nl

Geachte heer Van den Berg,

In aansluiting op de brief inzake de gedeelde verantwoordelijkheid en de toezegging
die de Rijksoverheid heeft gedaan om éénderde van de opgegeven
exploitatieverliezen van taalaanbieders uit 2007 te compenseren, maken wij u
hierbij het aandeel dat de gemeente Haarlem ter compensatie aanbiedt bekend.

De gemeente Haarlem had als uitgangspunt dat zij, gezien de invoering van de Wet
Inburgering en de vele doorgevoerde veranderingen in deze wet, niet
verantwoordelijk kon worden gesteld voor de lage instroom van deelnemers in de
inburgeringstrajecten in 2007. Verder was de stelling: eerst vaststellen hoeveel
deelnemers voor de inburgeringstrajecten over de periode 2007-2009 daadwerkelijk
een beschikking zouden ontvangen en een opleiding zouden starten.
De gemeente zag zichzelf juridisch niet gebonden aan een verliescompensatie. In de
offerte procedure en de gesloten raam- en uitvoeringsovereenkomst is geen sprake
van een gegarandeerd aantal minimum of maximum toe te leiden deelnemers.

De motie Dijsselbloem zoals aangenomen in de Tweede Kamer (vergaderjaar 2008-
2009,31 143 nr. 26) heeft het bovengenoemde uitgangspunt achterhaald. Ook de
gemeenten moeten overgaan tot compensatie van éénderde van de geverifieerde
verliezen.

Voorstel
U heeft op 13 januari 2009 per mail een voorstel gedaan tot verliescompensatie. Het
voorstel houdt in dat de gemeente Haarlem namens de gemeenten in de regio Zuid-
Kennemerland een meerwerkopdracht verstrekt aan het Nova College ter dekking
van de kosten voor software licenties. De software is nodig voor deelnemers aan de
inburgeringstrajecten.

Gemeente Haarlem, Stadszaken

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Nova College
t.a.v. de heer E. van den Berg
Postbus 2110
2002 CC Haarlem

Datum
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail
Onderwerp

9 april 2009
20080863-31 en 20080864-31
STZ/WWGZ/2009/146351-2
B. Deen
023-5113603
bdeen@haarlem.nl
Compensatie exploitatieverlies WI 2007 gemeenten regio Zuid Kennemerland

Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg
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De gemeente Haarlem heeft in een overleg tussen haar wethouder en
vertegenwoordigers van uw bestuur uitgesproken dit voorstel te accepteren, mits het
Ministerie van VROM deze invulling van compenstie van het exploitatieverlies kon
accepteren. Tevens is het overleg aan de wethouder voorgelegd dat deze
compensatieregeling niet het totale beschikbare budget zal overschrijden.

Het ministerie van VROM heeft zich ondertussen uitgesproken deze aanpak te
accepteren. De gemeente Haarlem kan derhalve overgaan tot afhandeling van de
compensatie van uw licentiekosten.

Berekening en besluit

De gemeente Haarlem zal mede namens de gemeenten in de regio Zuid
Kennemerland overgaan tot een voorlopige compensatie van uw licentiekosten
gemaakt voor de uit te voeren inburgeringstrajecten, dit omvat de volgende
licenties:
- Nederlands aan het werk/Thuis in Nederland € 99.960, -
- Klaar voor de Start € 17.850, -

Totaal € 117.810, -

Per gemeente in de regio Zuid Kennemerland, is deze compensatie van de
licentiekosten als volgt verdeeld:

Gemeente
Potentiële

omzet
Exploitatie-

verlies
Compensatie

Rijk

Compensatie
gemeenten,

licentiekosten

Bennebroek € 5.431 € 4.155 € 1.385 € 1.303

Bloemendaal € 10.862 € 8.309 € 2.770 € 2.606

Haarlemmerliede & Spaarnwoude € 5.431 € 4.155 € 1.385 € 1.303

Heemstede € 10.522 € 8.049 € 2.683 € 2.525

Zandvoort € 17.647 € 13.500 € 4.500 € 4.234

Haarlem € 441.553 € 337.446 € 112.482 € 105.839

Totaal € 491.446 € 375.614 € 125.205 € 117.810

De gemeente Haarlem draagt zorg voor verrekening met de gemeenten in de regio
Zuid Kennemerland.

Voorschot
De Minister heeft duidelijk gemaakt dat haar compensatie gezien moet worden als
een voorschot onder voorbehoud van een review, waarvan zij in een aantal gevallen
gebruik zal kunnen maken. Deze review betreft de accountantsverklaringen die als
onderbouwing dienen voor de opgegeven exploitatieverliezen. De uitkomst van de
review zou gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van het exploitatieverlies en
daarmee voor de definitieve bijdrage van het Rijk.
De gemeente Haarlem sluit zich aan bij het standpunt van de Minister. Indien uit
ministeriële review blijkt dat het opgegeven bedrag van de exploitatieverliezen te
hoog blijkt, kan tot terugvordering van het verschil worden overgegaan.
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Betaling
Binnen 14 dagen wordt de voorlopige compensatie, ad € 117.810, -, van de
gezamelijke gemeenten in de regio Zuid Kennemerland door de gemeente Haarlem
betaald, op rekeningnummer: 32 86 66 ten name van NOVA Contract,
ondervermelding van: “compensatie licentie 2007 146351-2”.

Ik ga ervan uit dat U hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Duker
Plv. hoofd afdeling Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Brinkmannpassage, Haarlem
www.haarlem.nl

Geachte heer Van den Berg,

Op 3 juli 2008 heeft de Minister van Wijken, Wonen en Integratie (WWI) een brief
aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij op grond van haar gedeelde
verantwoordelijkheid de toezegging heeft gedaan dat het Rijk éénderde van de door
de gemeenten opgegeven exploitatieverliezen van taalaanbieders uit 2007 geleden
op inburgeringscursussen in het kader van de Wet Inburgering voor haar rekening
neemt.

Deze tegemoetkoming is overgemaakt aan de gemeente Haarlem om door te
geleiden aan de gecontracteerde taalaanbieders die een gefundeerde claim hebben
neergelegd. Dit bedrag is vastgesteld in de beschikking van 17 december 2008 van
het Ministerie van VROM, Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie,
waarvan het Nova College een afschrift heeft ontvangen.

Berekening en besluit
Op 17 juli 2008 heeft het Nova College het assurance-rapport opgesteld door
KPMG, gedateerd 28 april 2008, over het “exploitatieverlies WI 2007” aan de
gemeente Haarlem toegezonden. Voor het Nova College zijn de volgende bedragen
opgegeven als exploitatieverlies:

- FD/MC 2007/73 EU 2007-50396 regio Zuid-Kennemerland € 375.614, -
- FD/MC 2007/24 2007S 43-052998 gemeente Haarlem € 26.639, -

Kenmerk FD/MC 2007/24 2007S 43-052998 is bedoeld voor uitkeringsgerech-
tigden en wordt gefinancieerd uit WWB middelen, derhalve valt dit buiten de
compensatie regeling. Op grond van de compensatie van het Rijk zal het Nova
College éénderde deel van kenmerk FD/MC 2007/73 EU 2007-50396 ontvangen,
namelijk: € 125.205, -.

Gemeente Haarlem, Stadszaken

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Nova College
t.a.v. de heer E. van den Berg
Postbus 2110
2002 CC Haarlem

Datum
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail
Onderwerp

9 april 2009
20080863-31 en 20080864-31
STZ/WWGZ/2009/146351
B. Deen
023-5113603
bdeen@haarlem.nl
Compensatie exploitatieverlies WI 2007 Ministerie Vrom

Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg
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De gemeente Haarlem heeft vanuit een coördinatie taak het vraagstuk voor de regio
Zuid Kennemerland uitgevoerd. De compensatie per gemeente, per overeenkomst
is als volgt:

Gemeente Potentiële omzet Exploitatieverlies Compensatie Rijk

Bennebroek € 5.431 € 4.155 € 1.385

Bloemendaal € 10.862 € 8.309 € 2.770

Haarlemmerliede & Spaarnwoude € 5.431 € 4.155 € 1.385

Heemstede € 10.522 € 8.049 € 2.683

Zandvoort € 17.647 € 13.500 € 4.500

Haarlem € 441.553 € 337.446 € 112.482

Totaal € 491.446 € 375.614 € 125.205

Voorschot
De Minister heeft duidelijk gemaakt dat deze compensatie gezien moet worden als
een voorschot onder voorbehoud van een review, waarvan zij in een aantal gevallen
gebruik zal kunnen maken. Deze review betreft de accountantsverklaringen die als
onderbouwing dienen voor de opgegeven exploitatieverliezen. De uitkomst hiervan
kan gevolgen hebben voor de hoogte van het exploitatieverlies en daarmee voor de
definitieve bijdrage van het Rijk. Indien het opgegeven bedrag te hoog blijkt, kan
tot terugvordering van het verschil worden overgegaan.

Betaling
Binnen 14 dagen wordt de compensatie van het Rijk ad € 125.205, - betaald, op
rekeningnummer: 32 86 66 ten name van NOVA Contract, onder vermelding van:
“rijkscompensatie WI 2007”.

Ik ga ervan uit dat U hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Duker
Plv. hoofd afdeling Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg


