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Geachte leden van de raad, 

Bij de bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening Werkvoorzieningschap 
Zuid-Kennemerland 2013 in de commissie Samenleving van 19 juni heb ik u 
toegezegd u te informeren over het definitieve besluit van het dagelijks bestuur van 
Paswerk met betrekking tot de bestemming van de incidentele belastingteruggave 
2013 bij Werkpas Holding B.V (hiema Werkpas). 

Het dagelijks bestuur van Paswerk heeft op 23 april jongstleden de jaarrekeningen 
2013 goedgekeurd en besloten om een incidentele belastingteruggave toe te voegen 
aan de reserves van Werkpas. Het college van B&W van Haarlem heeft echter het 
dagelijks bestuur van Paswerk verzocht om de belastingteruggave ten gunste van 
Werkpas terug te betalen aan de gemeente Haarlem. 

Als voorzitter van het dagelijks bestuur zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om 
een gezamenlijke oplossing te vinden voor deze kwestie, waarbij recht wordt 
gedaan aan de standpunten van de deelnemende gemeenten. Hiertoe zijn de 
verschillende standpunten van de gemeenten nader uitgewerkt. Deze heb ik 
ingebracht in de vergadering van het dagelijks bestuur van 2 juli jongstleden. 

Besluit 
Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 2 juli een compromis gesloten 
waarbij tegemoet wordt gekomen aan de belangen van alle deelnemende 
gemeenten. Dit compromis houdt in dat een deel van het bedrag van de teruggave 
van € 0,3 min. binnen Werkpas wordt gealloceerd uitsluitend voor 
re-integratieopdrachten van de gemeente Haarlem. Het overige deel van € 0,2 min., 
wordt toegevoegd aan de reserves. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.  
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www.haarlem.nl 



Hoewel hiermee feitelijk geen uitbetaling aan Haarlem plaatsvindt, worden deze 
middelen grotendeels wel aangewend voor de re-integratieopdrachten van de 
gemeente Haarlem en wordt daarmee tegemoet gekomen aan de wens van het 
Haarlems college en de gemeenteraad. 
Rest mij u nog te melden dat de raden van de Gemeenschappelijke Regeling met 
dezelfde brief door hun portefeuillehouders worden geïnformeerd. 
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Met vriendelijke groet, 

oyce Langenacker 


