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Samenvatting:
Op grond van de gemeenschappelijke regeling Werkvoozieningsschap Zaanstreek-Waterland
(Baanstede) worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om op de toegezonden
jaarrekening hun zienswijzen schriftelijk kenbaar te maken.
De zienswijzen van de gemeenteraden wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het
Algemeen Bestuur van Baanstede over de jaarrekening.

Voorgesteld wordt een positieve zienswijze op de jaarrekening te geven.

Ondenverp:
Zienswijze jaarrekening 2016 werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede)
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(Baanstede)

Middenbeemster, 23 mei 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Als gemeente stellen wijjaarlijks budget beschikbaar aan het werkvoorzieningsschap
Zaanstreek-Waterland (Baanstede) voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw). De Wsw maakt het mogelijk dat mensen begeleid kunnen werken in een aangepaste
arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische

handicap. De uitvoering van de Wsw is in de regio Zaanstreek-Waterland georganiseerd via

een gemeenschappelijke regeling (GR). Baanstede stelt op grond van de GR elk jaar een
rekening op. De rekening geeft financiële situatie voor het afgelopen boekjaar van Baanstede

weer. Op grond van de GR worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om op de

toegezonden jaarrekening hun zienswijzen schriftelijk kenbaar te maken.
De zienswijzen van de gemeenteraden wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het

Algemeen Bestuur (AB) van Baanstede over de jaarrekening.

Oplossi ngsrichti ngen :

Het jaar 2016 stond voor Baanstede in het teken van discussie over en voorbereiding van de

opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de WSW.

Dat laat onverlet dat Baanstede zich in 2016 heeft ingezet voor een effectieve en doelmatige
uitvoering van de WSW. Voor zover Baanstede en de aangesloten gemeenten dit kunnen

beihvloeden, is dit doel ook gerealiseerd.

De werkbedrijven van Baanstede presteerden in het perspectief van de branche goed

Daarnaast genereerde het onderdeel Begeleid Werken ook een positief resultaat.

Tegenover deze positieve bijdragen aan het uiteindelijke exploitatieresultaat staat een

tekort op de WSW-rijksbijdragen aan gemeenten in verhouding tot de WSW-
personeelskosten.

De gemeenten dragen naar verhouding bij in een negatieve exploitatieresultaat. Het

exploitatieresultaat is uiteindelijk uitgekomen op een fors kleiner tekort dan begroot. Het

bestuur van Baanstede heeft besloten om het saldo tussen begroot tekort en werkelijk tekort
toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor opheffings- en frictiekosten.

Er is een goedkeurende accountantscontroleverklaring verstrekt bij de jaarrekening. Dit is een
voonuaarde voor het afgeven van een positieve zienswijze.

Kortweg kan worden gesteld dat Baanstede minder heeft gekost in 2016 dan venuacht.
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Ten aanzien van het besluit om het saldo tussen begroot tekort en werkelijk tekort toe te
voegen aan de bestemmingsreserve voor de te venruachte opheffings- en frictiekosten stellen
wij ons op het standpunt, dat het deel van gemeente Beemster ten gunste van de gemeente

Beemster moet komen. Dit is zo ook in de voorgestelde zienswijze opgenomen.

Meetbare doelstelli ngen :

nvt

Financiële consequenties/risico's:
De gemeentelijke bijdrage over 2016 is door het Algemeen Bestuur van Baanstede
vastgesteld op €3.242.300. Het was afgelopen jaren beleid om de gemeentelijke bijdrage
vast te stellen op het niveau van het uiteindelijke exploitatietekort.
Daar het exploitatieresultaat uiteindelijk is uitgekomen op een tekort van € 1.847 .421, heeft
Baanstede besloten € 1.394.879 toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor opheffings-
en frictiekosten.
Voor Beemster is het aandeel in de uiteindelijke rekening 2016 €.72.064. Na aftrek van het
voorschot van € 17.320, dient er over 2016 een restantbedrag afgedragen te worden van

€ 54.744. Bij de jaarrekening 2016 is rekening gehouden met een bedrag van € 76.177.
Er zijn voor Beemster geen negatieve financiële consequenties.

Gommunicatie:
Nadat de raad de zienswijze heeft bepaald stelt het college het algemeen bestuur van
Baanstede hiervan schriftelijk in kennis.

Monitori ng/evaluatie:
De jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre
de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn
gerealiseerd.

Voorstel:
Voorgesteld wordt een positieve zienswijze op de jaarrekening 2016 te geven en hiervoor de
bij dit besluit behorende concept brief vast te stellen.

burgemeester en van Beemster,

üanbb?
A.J.M. van Beek
burgemeester

C.P. van Duivenvoorde
secretaris

Bijlage(n): 5
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017,

BESLUIT:

Een positieve zienswijze op de jaarrekening 2016 te geven en hiervoor de bij dit besluit
behorende concept brief vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 27 juni 2017

A.J,M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier



Reg istratienu m mer: 137 0296
Ondenruerp: zienswijze jaarrekening 2016 werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland
(Baanstede)

concept zienswijze

zienswijze op de jaarrekening 2016 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland
(Baanstede).

Geacht bestuur,

Op 14 april2017 ontvingen wij van u de jaarrekening 2016 van het werkvoorzieningsschap
Zaanstreek-Waterland (Baanstede). U stelt de gemeenteraad op grond van artikel 40,lid 2

van de Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland in de
gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar te maken.

De jaarrekening is behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van 27 iuni 2017.
De raad heeft kennisgenomen van het exploitatieresultaat 2016 van Baanstede, dat op een

fors kleiner tekort uitgekomen is dan begroot.
De raad is akkoord met de jaarrekening en heeft besloten tot een positieve zienswijze.

Ten aanzien van uw besluit om het saldo tussen begroot tekort en werkelijk tekort toe te

voegen aan de bestemmingsreserve voor de te verwachte opheffings- en frictiekosten

verzoeken wij u om het deel van gemeente Beemster ten gunste van de gemeente Beemster

te laten komen.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.


