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De gemeentelijke financiële bijdrage

Door Werkzaak: Volgens de jaarrekening van Werkzaak

Begroot in 2020: € 2.590.500 Werkelijk 2020: € 2.508.407

Begroot in 2019: € 2.518.527 Werkelijk 2019: € 2.506.627 

Begroot in 2018: € 2.499.500 Werkelijk 2018: € 2.562.512

Advies:

Een positieve reactie uit te brengen op de jaarrekening 2020.

Toelichting:
Uit de jaarrekening blijkt dat Werkzaak in het afgelopen jaar haar doelstellingen met betrekking tot de 

uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) heeft behaald (het onderdeel waar gemeente 

Buren aan deelneemt).

Inhoudelijk

Waren er voor 2020 of op langere termijn doelstellingen geformuleerd voor de taken die de 

gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Buren uitvoert? Zo ja, welke?

 Werkzaak heeft in 2020 de meeste van de vooraf gestelde doelen behaald. Uit zowel het 

jaarverslag als de jaarrekening blijkt dat 2020, ondanks COVID-19 een goed jaar was voor 

Werkzaak. Voor het overige geeft het jaarverslag een positief beeld met betrekking tot de 

uitvoering van wettelijke taken. Dit vertaalt zich voor Buren echter niet in een veel lagere SW-

bijdrage aan de Werkzaak dan door het Rijk is begroot. 

Wat is de stand van zaken van de doelstellingen? 

 De meeste doelstellingen zijn gehaald. Wel ligt er meerjarig nog steeds de uitdaging om 

nieuwe werkgevers aan te trekken en meer (loonkosten-)plaatsingen te realiseren bij 

werkgevers. 



Waren er belangrijke ontwikkelingen in 2020

 Werkzaak kreeg ook te maken met de beperkende maatregelen ten gevolge van COVID-19. 

Werkzaak hield echter de Sociale Werkvoorziening open. Juist voor de doelgroep Wsw was 

de waarde van werk, sociale contacten en dagritme tijdens deze periode van groot belang. 

Voor de SW bedrijven stelde het Rijk een compensatie beschikbaar voor de lagere omzet. 

Maar omdat het SW bedrijf van Werkzaak open bleef was er weinig omzetderving.

Eventueel: algemene indruk van de jaarrekening of de prestaties van de gemeenschappelijke regeling 

in 2019.

 Algemene indruk van de jaarrekening is positief:

1. De jaarrekening voldoet aan de eisen van het BBV (Besluit begroting en verantwoording)

2. De salarissen zijn niet in strijd met de WNT (Wet Normering Topinkomens).

Financieel

Was de gemeentelijke bijdrage uiteindelijke hoger of lager dan begroot? Hoe wordt dit verklaard?

 De gemeentelijke bijdrage was uiteindelijk 3% lager dan begroot. Werkzaak hield tijdens 

COVID-19 de Sociale Werkvoorziening open en er was weinig omzetderving. Daarbij ontving 

Werkzaak extra financiële middelen van het Rijk vanwege COVID-19. 

Was er een bezuinigingstaakstelling en werd deze gehaald?

 Niet van toepassing. Wel is het een taak om de lasten zo laag mogelijk te houden.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico’s?

 Nee. De geïnventariseerde risico’s (€ 2,1 mln.) zijn voor 54% afgedekt door Werkzaak binnen 

haar eigen vermogen van € 1,127 mln. De provincie (als toezichthouder) stelt dat de risico’s 

groter zijn dan het weerstandsvermogen en daarom niet voldoen aan de minimale norm. 

Daarom adviseerde de toezichthouder aan Werkzaak om haar weerstandsvermogen te 

vergroten. Want mochten alle risico’s zich tegelijk voordoen, kunnen de deelnemers worden 

aangesproken op dit tekort. Werkzaak heeft het advies van de toezichthouder opgevolgd. 

Vanaf 2022 zijn de risico’s (zoals die in de concept begroting 2022 van Werkzaak zijn 

opgenomen) volledig (100%) gedekt door het weerstandsvermogen. 

Algemene financiële indruk van de jaarrekening

 Goed, de begroting voldoet aan de eisen van het BBV (Besluit begroting en verantwoording).


