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Indiener/Fractie

Omschrijving
Wethouder Snoek zegt toe een (mondelinge) terugkoppeling te geven 
van wat er tijdens de aandeelhoudersvergadering is besproken m.b.t. 
het wegvallen van de ESF-subsidies in 2019 en 2020 waardoor een 
aanzienlijk begrotingsrisico in die jaren van ca. € 500.000 per jaar is 
ontstaan.

Afdeling
CC
Verantwoordelijke
Wit, R.
Email
rwit@haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5114396

Stand van Zaken/afdoening
Begrotingsrisico ESF-subsidie 2019 en 2020 Werkpas Holding B.V.

Door het wegvallen van een ESF-subsidie voor Perspectief is een risico (tekort) in de begroting 2019 van 
Werkpas Holding van bijna € 0,5 miljoen ontstaan; dit geldt ook voor het jaar 2020.

In de Commissie Bestuur van 17 januari 2019 is dit onderwerp besproken. Portefeuillehouder Snoek heeft 
aangegeven dat in de Aandeelhoudersvergadering van 23 januari hierover een besluit wordt genomen en 
dat hij de commissie daarover zal informeren (BAZ 2019047504).

In de Aandeelhoudersvergadering van 23 januari 2019 is het volgende voorgesteld en besloten:

Voorstel dekking tekort 2019 2020

Financieel tekort Perspectief €462.000_________ € 575.000

Perspectief zelf 
Kostenreductie Paswerk 
Bijdrage MBO en VO 
Deelnemende gemeenten 
Algemene reserve Holding

€ 90.000 
€ 40.000 

€ 150.000 
€ 82.000 
€ 100.000

€ 90.000 
€ 40.000 

€ 150.000 
€ 195.000 

€ 100.000
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Mocht in de loop van 2019 blijken dat het risico (tekort) door het wegvallen van ESF-subsidies minder is dan 
verwacht - bijvoorbeeld door specifieke compensatie door het Rijk of door het alsnog verkrijgen van ESF- 
subsidie - dan wordt het dat financiële voordeel naar verhouding van de bijdrage in het tekort verdeeld 
over de bijdragende partijen.

Voor 2020 is afgesproken dat Perspectief in het le kwartaal 2019 een notitie opstelt met verschillende 
scenario's van organisatie voor de leerwerktrajecten voor 2020 e.v.

De Aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de voorgestelde dekking voor 2019 en vervolgens de 
directie verzocht om een begrotingswijziging voor 2019 voor te leggen. In het najaar 2019 wordt - mede 
aan de hand van een notitie van Perspectief - een besluit genomen over dekking van het begrotingsrisico 
voor 2020.

Afdelingsmanager Jonker, M.A. 12-2-2019 8:38:33 Jonker, M.A.

Portefeuillehouder Snoek, M.
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