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Samenvatting
Het Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) heeft het ontwerp van de
jaarstukken over het jaar 2017 gestuurd. Gevraagd wordt om een zienswijze van de
gemeenteraad. Voorgesteld wordt om met de jaarstukken in te stemmen en daartoe aan de

een positieve zienswijze te geven middels bijgaande brief.

Ondenrerp:
Zienswijze Jaarstukken 2017 Baanstede



Registratienummer: I 431918
Ondenruerp: Zienswijze Jaarstukken 2Q17 Baanstede

Middenbeemster, 1 mei 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling
ln 2017 is voor (Baanstede een besluit tot opheffing genomen. De algemeen directeur van

het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland Baanstede heeft het ontwerp van de
jaarstukken over het jaar 2017 gestuurd. Deze zijn op 9 apriljl. door de voor de liquidatie

i n gestelde verven i n g scom m issie vastgesteld.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 41,lid2van de Gemeenschappelijke Regeling kan

de gemeenteraad binnen zes weken na dagtekening van deze kennisgeving de

vereveningscommissie van zijn commentaar met betrekking tot dit ontwerp doen blijken.

Geadviseerd wordt om de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de jaarstukken en

daartoe een positieve zienswijze af te geven conform bijgevoegde conceptbrief.

Oplossingsrichtingen
Voor Baanstede is een besluit tot opheffing genomen. Deze jaarstukken 2017 ziin de laatste

die betrekking hebben op een regulier jaar waarin de activiteiten voor de uitvoering van de

WSW en de bedrijfsonderdelen een belangrijke rol spelen. Het jaar 2018 zal het jaar zijn

waarin alleen nog de liquidatie wordt uitgevoerd.

Voor de bedrijfsvoering van Baanstede heeft het langdurige transitieproces ook geleid tot
uitstel van beslissingen of, financieel gezien, minder gunstige keuzes. Zo is bijv. de focus op

benutting van commerciële kansen niet optimaal geweest. Ook de invulling van de formatie

via inhuur i.p.v. reguliere aanstellingen leidt tot aanzienlijk hogere kosten. Deze extra kosten

zijn als'meerkosten' benoemd en in de toelichtingen op de baten en lasten verder
gespecificeerd.

De jaarrekening is op liquidatiegrondslagen opgemaakt. Voor een aantal onderwerpen zijn
(frictie)kosten venruerkt. Ook zijn er voorzieningen getroffen en verplichtingen opgenomen die
zich vanaf 2018 in de werkelijkheid zullen ontwikkelen.
Voor het bepalen van de omvang daarvan is rekening gehouden met beschikbare feiten

en kennis op het moment van opmaken van de jaarrekening. Bij een aantal ondennrerpen

zijn evenwel aannames gedaan of zijn schattingen de basis geweest. ln de werkelijkheid

zullen zich daarom afwijkingen voordoen of zullen er ondenruerpen ontstaan die

onvoorzien waren. Dit zal in 2Q18 nog tot baten en/of lasten bij Baanstede in liquidatie

leiden die ook met de I deelnemende gemeenten verrekend zullen moeten worden. De

gemeenten dienen er derhalve rekening mee te houden dat, ieder naar eigen inzicht, er
ook middelen beschikbaar zijn, stelt Baanstede.

Gelet op het opheffingsbesluit en de afspraken voor de liquidatie zijn er geen nadere op- of
aanmerkingen te maken op de voorliggende jaarstukken 2017 van Baanstede.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de jaarstukken..

blz. 2 van 3



J

h.-/'.

/r,¡\..

Registratienummer: 1 431 91 I
Ondenrverp : Zienswijze J aa rstu kke n 20 17 Baa nstede

Meetbare doelstel li ngen
nvt

Financiële consequenties
De jaarrekening van Baanstede sluit met een nadelig saldo van € 1.792.390 versus een
begroot nadelig saldo van € 3.221 .945. Het resultaat is € 1 .429.555 voordeliger dan geraamd

derhalve. Zie ook pagina 24van de bijgevoegde jaarrekening.

De totale bijdrage van Beemster in het nadelige saldo van Baanstede bedraagt € 36.986
(zie pagina 48 van de bijgevoegde jaarrekening).

Op basis van de eerdere novemberrapportage van Baanstede was de verwachting dat
€.66.426 moest worden bijgedragen in het tekort van Baanstede.

De totale bijdrage pakt dus €29.440lager uit dan venuacht.

Dit voordeel valt vrij in de algemene middelen en zal in de gemeentelijke jaarrekening 2017

worden veniverkt. Mochten er in 2018 eventueel nog tegenvallers komen bij de verdere

liquidatie van Baanstede dan wordt dat gemeld in de tussenrapportage.

Communicatie
Nadat uw gemeenteraad een besluit heeft genomen stelt ons college Baanstede op de
hoogte door verzending van de zienswijzebrief.

Monitoring/evaluatie
nvt

Voorstel
Voorgesteld wordt in te stemmen met de jaarstukken 2017 van het Werkvoorzieningsschap
Zaanstreek-Waterland (Baanstede) en een positieve zienswijze af te geven middels

bijgevoegde conceptbrief te besluiten.

uders van Beemster,

U
A.J. van Beek

secretaris

Bijlagen:
- raadsbesluit
- ontwerp zienswijze

burgemeester
C.P. van
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 mei 2018,

BESLUIT

in te stemmen met de jaarstukken 2017 van het Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-

Waterland (Baanstede) en een positieve zienswijze af te geven middels bijgevoegde brief

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 29 mei 2018.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. ïimmerman
griffier


