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Roosendaal, 26 september 2011 

Geacht college, 

Hierbij bieden wij u (in tweevoud) aan de (nieuwe) ontwerpbegroting 2012 (incl. meerjarenra
mingen t/m 2015) van WVS-groep, alsmede de aanbiedingsnota aan het algemeen bestuur. 

Wij verzoeken u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, de ontwerpbegroting 2012 onder de aandacht te brengen van uw gemeenteraad zodat 
de gemeenteraad met betrekking tot de ontwerpbegroting haar zienswijze kan geven. 

Het ligt in het voornemen de ontwerpbegroting 2012 in de vergadering op 12 december 2011 ter 
vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur. Tot deze datum bestaat de mogelijkheid een 
zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting kenbaar te maken. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

Hoogachtend, 
namens het dagel bestuur van WVS-groep, 

^.F.J.M. Havermans, 
secretaris. 

Ingeschreven bij KvK Breda: 20160803 
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Aan het algemeen bestuur. 

In mei 2011 boden wij u de ontwerpbegroting 2012 van WVSgroep aan. Deze ontwerpbegroting sloot, on
danks een ombuiging van de rijksbezuiniging op de Wsw met € 1,3 miljoen door WVSgroep, met een ver
wacht verlies van ruim € 4 miljoen. In overleg met uw algemeen bestuur hebben wij deze ontwerpbegroting 
aan de negen deelnemende gemeenten toegezonden met het verzoek hierop hun zienswijze kenbaar te ma
ken. De deelnemende gemeenten gaven aan, met het oog op de financiële gevolgen hiervan voor de gemeen
ten, niet met deze ontwerpbegroting te kunnen instemmen. 

Tijdens uw ABvergadering op 8 juli 2011 is besloten de ontwerpbegroting 2012 (en de meerjarenramingen 
tot en met 2016) niet vast te stellen. Afgesproken werd dat een nieuwe ontwerpbegroting 2012 zal worden 
opgesteld die gestoeid is op 3 peilers, te weten kostenbesparingen, verhoging van de omzet uit de private 
markt en verhoging van de gemeentelijke omzet. Hierbij zal tevens nader worden ingegaan op de liquiditeits
situatie vanaf 2012 en de stand van zaken met betrekking tot het weerstandsvermogen. Het ligt hierbij in de 
bedoeling dat de nieuwe begroting 2012 vóór 1 januari 2012 wordt vastgesteld. 

Bijgaand bieden wij u aan de nieuwe ontwerpbegroting 2012 van WVSgroep. Deze nieuwe ontwerpbegro

ting sluit met een tekort van € 2,7 miljoen. 

Bij de presentatie van de vorige ontwerpbegroting hebben wij u reeds medegedeeld dat het verlies wordt ver
oorzaakt door de forse bezuiniging van de rijksoverheid op de rijkssubsidie Wsw. Door de bezuiniging op 
het rijksbudget Wsw ontvangt WVSgroep in 2012 ruim € 5,3 miljoen minder aan rijkssubsidie. Dit betreft 
de korting op de rijkssubsidie en de niet gecompenseerde CAOverplichtingen voor de SW. WVSgroep kan 
een dergelijke korting onmogelijk volledig compenseren door eigen bezuinigingen omdat het overgrote deel 
van de (loon)kosten voortvloeien uit (niet door WVSgroep te beïnvloeden) CAO verplichtingen en een ont
slagbescherming van de Wswdoelgroep. De Wswloonkosten bedragen in 2012 alleen al € 73,3 miljoen 
terwijl de rijkssubsidie is verlaagd naar € 62,6 miljoen in 2012. Daarnaast ondervindt WVSgroep ook de 
nadelige gevolgen van de economische crisis. WVSgroep probeert hieraan zo goed mogelijk het hoofd te 
bieden, maar de financiële resultaten blijven ook hierbij onder grote druk staan. Van de totale bezuiniging 
van € 5,3 miljoen op de Wswrijkssubsidie hebben we in de bijgaande nieuwe ontwerpbegroting 2012 € 2,6 
miljoen kunnen ombuigen. Bij het te lijf gaan van de hoge rijksbezuinigingen hanteert WVSgroep een be
leid dat is gebaseerd op 3 peilers: 

1. Er wordt fors gesneden in de kosten. Enkele voorbeelden: sedert 2009 zijn 17 vacatures voor regulier 
personeel niet meer ingevuld (besparing € 850.000, per jaar/ tot en met 2016 zullen nog eens 20 
vacatures voor regulier personeel niet meer worden ingevuld), tussen 2009 en 2011 zijn door organi
satorische aanpassingen twee directiefuncties komen te vervallen (besparing € 200.000, per jaar), er 
zijn nieuwe contracten afgesloten voor kopieermachines, mobiele telefonie en gas en electriciteit 
(besparing € 125.000, per jaar), aanschaf van milieudiesels ter vervanging van oude bedrijfsauto's 
(besparing € 15.000, per jaar), goedkopere kerstpakketten (besparing € 20.000, per jaar), bezuini
gingen binnen de afdeling Communicatie en het reduceren van sponsoractiviteiten en communica
tiemiddelen (besparing € 50.000, per jaar), het digitaal publiceren van het jaarverslag (besparing € 
5.000, per jaar), het zoveel mogelijk besparen op diverse eigen personele regelingen (besparing mi
nimaal € 100.000,), het gebruik maken van de WKRregeling (besparing € 100.000,) en het opti
maliseren van het gebruik van bedrijfsruimten (besparing € 50.000, per jaar). In 2011 zijn organisa
tieaanpassingen gerealiseerd om de indirecte kosten verder naar beneden te brengen. 
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2. Er wordt alles aan gedaan om de opdrachtverlening uit de private markt daar waar mogelijk te ver
hogen. Enkele verliesgevende activiteiten zijn afgestoten en er wordt volop geïnvesteerd in contacten 
met private bedrijven en in ondernemerskringen. De private markt maakt op dit moment ca. 65 % uit 
van de totale omzet van WVS-groep. 

3. Aan de deelnemende gemeenten is verzocht bij hun opdrachtverlening zo veel mogelijk de voorkeur 
te geven aan het 'eigen' SW-bedrijf. WVS-groep heeft de gemeenten 'tools' aangereikt om op een zo 
eenvoudig mogelijke wijze opdrachten te kunnen gunnen aan WVS-groep (bijvoorbeeld via inbeste-
ding). Ook zijn de gemeenten gewezen op de mogelijkheden van social return bij inkoop van ge
meenten. Tijdens een informatieve bijeenkomst voor gemeentelijke inkopers en budgetverantwoor
delijkheden op 4 april jongstleden is nogmaals aandacht gevraagd voor de noodzaak van meer ge- _ 
meentelijke opdrachten. 

Bij het opstellen van de begroting 2012 is uitgegaan van een stijging van de toegevoegde waarde van 2 % 
(t.o.v. 2010) voor de afdelingen Diensten en Detacheringen.Voor Industrie is een groei voorzien van 1 %. 
Hiermee zouden de stijgende personeelskosten en de inflatie gedekt moeten worden. Voorts is in de begro
ting rekening gehouden met een stijging van de omzet van de deelnemende gemeenten van 2 %. De overige 
bedrijfskosten zijn met 2 % verminderd. Daarnaast stelt WVS-groep zich ten doel om € 500.000,- extra om
zet te realiseren. 
In de begroting 2012 is tevens rekening gehouden met een daling van de vaste gemeentelijke bijdrage ad 
€ 467,62 per Wsw-werknemer met 3 % over de jaren 2012 t/m 2014. De vaste gemeentelijke bijdrage over 
2012 bedraagt daarmee € 454,- per Wsw-werknemer. 
Ten opzichte van de in mei gepresenteerde ontwerpbegroting 2012 zijn 21 SE Wsw meer meegenomen op-
basis van de voorlopige taakstelling 2012 welke door Cedris bekend is gemaakt. Dit leidt tot een hogere om
zet en rijksbijdrage. De definitieve taakstelling van het minsterie van SZW wordt in november van dit jaar 
verwacht. Tevens wordt er rekening gehouden met een verdere afbouw van regulier personeel. 
Bij de opstelling van de begroting 2012 is er vanuit gegaan dat de negen bij WVS-groep aangesloten ge
meenten opnieuw de volledige Wsw-taakstelling aan WVS-groep zullen opdragen alsmede dat de rijkssubsi
die Wsw 2012 door de gemeenten volledig aan WVS-groep ter beschikking zal worden gesteld. Mocht dit 
onverhoopt niet het geval blijken te zijn, dan zullen wij de gevolgen hiervan doorrekenen en u indien nodig 
een begrotingswijziging ter vaststelling aanbieden. 

Weerstandsvermogen 
De vrij besteedbare algemene reserve van WVS-groep bedraagt per ultimo 2010 ruim € 4 miljoen. Voor het 
jaar 2011 wordt een verlies voorzien van € 3,7 miljoen (verwachting op basis van de resultaten over het P 
halfjaar 2011) en dit verlies zal in z'n geheel ten laste worden gebracht van de algemene reserve. Dit bete
kent dat er vanaf 2012 onvoldoende weerstandsvermogen aanwezig zal zijn om de toekomstige verliezen op 
te kunnen vangen. Dit betekent dat een exploitatietekort, conform het bepaalde in de gemeenschappelijke 
regeling (naar rato van het aantal Wsw-werknemers uit de gemeente), vanaf 2012 ten laste zou komen van de 
deelnemende gemeenten. 
Met het oog op de nijpende financiële huishouding van de gemeenten stellen wij echter voor om de bij 
WVS-groep nog aanwezige bestemmingsreserve ad € 2,9 miljoen ten behoeve van de vakantiegelden vrij te 
laten vallen en toe te voegen aan de algemene reserve zodat het begrote tekort over 2012 tóch ten laste van 
de algemene reserve kan worden gebracht. Wij hebben hierover advies gevraagd aan de accountant (Deloit-
te). De reactie van de accountant is voor u ter informatie bijgevoegd (./.). 

Met betrekking tot het weerstandsvermogen van WVS-groep is in 2005 door uw algemeen bestuur besloten 
dat ten aanzien van de vrij besteedbare algemene reserve van WVS-groep een bandbreedte in acht genomen 
moet worden van maximaal € 7,7 miljoen (daarboven keert WVS-groep eventuele positieve resultaten uit aan 
de deelnemende gemeenten) en minimaal € 2,9 miljoen (beneden dit bedrag dienen de gemeenten het ver
mogen aan te vullen). De genoemde bedragen zijn exclusief de bestemmingsreserve. Inclusief de bestem
mingsreserve is de bandbreedte € 10,5 miljoen (maximaal) en € 5,7 miljoen (minimaal). Aangezien de vrij 
besteedbare algemene reserve vanaf 2012 beneden de ondergrens van € 2,9 miljoen komt en gelet op het feit 
dat in regionaal verband is afgesproken dat verbonden partijen geacht worden zelf geen reserve meer aan te 
houden, stellen wij u voor de in 2005 afgesproken bandbreedte te schrappen. 



Liquiditeit 
Ultimo 2010 is 75 % van de activa van WVS-groep met vreemd vermogen (inclusief voorzieningen) gefi
nancierd. De waarde van de BNG-leningen bedraagt per ultimo 2010 ruim € 8 miljoen. Hierop wordt jaar
lijks € 8 ton afgelost. Gelet op de financieringsbehoefte, de ruimte binnen de Wet FIDO om kortlopende le
ningen aan te gaan en de ontwikkelingen op de rentemarkt is de verwachting dat er geen nieuwe langlopende 
leningen worden afgesloten. Het is nog steeds voordeliger om de financieringsbehoefte via kortlopend kre
diet te financieren dan via langlopende leningen. 
Als gevolg van de forse daling van de rijksbijdrage Wsw en de daardoor optredende verliezen zullen deze 
verliezen gefinancierd moeten worden op het moment dat deze verliezen optreden. Hierdoor zal de behoefte 
aan rekeningcourant krediet toenemen tot een niveau van 6 13 miljoen. In juli 2011 heeft uw algemeen be-
stuur in verband hiermee reeds besloten de faciliteit voor kasgeldleningen in 2011 bij de BNG te verhogen 
van e 5 miljoen naar € 10 miljoen. Ook voor 2012 zal de verhoogde faciliteit voor kasgeldleningen noodza
kelijk blijven. Een voorstel met betrekking tot de kredietfaciliteit voor het jaar 2012 zal u in december wor
den voorgelegd. 

U kunt er van uit gaan dat WVS-groep er alles aan zal doen om de verliezen zoveel mogelijk te beperken. 
Hierbij geldt, nogmaals, dat de deelnemende gemeenten zelf kunnen bijdragen in het terugdringen van het 
verlies door zoveel mogelijk opdrachten aan WVS-groep te gunnen! (en WVS-groep als liaison tussen ge
meenten en werkgevers in te zetten om mensen van bak naar baan te begeleiden). 

Het kabinet is voornemens vanaf 1 januari 2013 te komen met nieuwe wetgeving met betrekking tot mensen 
met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt (de Wet werken naar vermogen). De gemeenten voeren hierin de 
regie. Het wordt voor de gemeenten daarom, ook met het oog op de toekomstige exploitatie en de rol van het 
eigen SW-bedrijf, hierbij uitermate belangrijk goede keuzes te maken. Omdat op dit moment nog niet bekend 
is hoe de uitvoering van de Wet werken naar vermogen er exact uit komt te zien, welke rol WVS-groep hier
in al dan niet Icrijgt toebedeeld en hoe de herstructurering van WVS-groep gestalte zal krijgen, is het niet 
mogelijk een enigszins op reële cijfers gebaseerde meerjarenraming vanaf 2013 op te stellen. Het is echter 
verplicht om een meerjarenraming in de begroting op te nemen. We hebben daarom een meerjarenraming 
2013 t/m 2015 opgenomen waarbij er van uit wordt gegaan dat de aangekondigde rijksbezuinigingen vanaf 
2013 doorgang vinden en WVS-groep uitsluitend de (huidige) Wet sociale werkvoorziening uitvoert. De 
daaruit voortvloeiende verliezen zullen (bij ongewijzigd beleid) moeten worden opgevangen door verder
gaande bezuinigingen, herstructurering van WVS-groep en hogere gemeentelijke bijdragen. 

Voor een uitgebreide toelichting op de cijfers verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijgevoegde begroting 
en de daarin opgenomen informatie. 

Wij stellen u voor: 
- de vaste gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2012 vast te stellen op € 454,- per geplaatste Wsw-
medewerker; 
- de bestemmingsreserve ad € 2,9 miljoen ten behoeve van de vakantiegelden vrij te laten vallen en toe te 
voegen aan de algemene reserve; 
- de begroting 2012 vast te stellen; 
- de op 25 april 2005 vastgestelde bandbreedte van de algemene reserve in te trekken, 
één en ander overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpbesluit. 

Roosendaal, 23 september 2011. 

Het dagelijks bestuur^an WVS-groep, 
de secretaris, / de voorzitter, 



W V S 
Hoofdkantoor 
Postbus 1130 

4700 BC Roosendaal 

Telefoon 0165-596 500 
Fax 0165- 561 263 
E-mail algemeen@wvsgroep.nl 

Het algemeen bestuur van WVS-groep; 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 23 september 2011, no. 11 - 2011; 

gelet op de gemeenschappelijke regeling WVS-groep; 

b e s l u i t : 

1. tot het betalen van een gemeentelijke bijdrage in het exploitatieresultaat van WVS-groep op basis van de 
begroting 2012 van WVS-groep. In de begroting 2012 is een gemeentelijke bijdrage opgenomen van 
€ 454,- per geplaatste Wsw-medewerker (overeenkomstig de verdeelsleutel zoals die is bepaald in de 
gemeenschappelijke regeling). De gemeentelijke bijdragen zullen door de gemeenten per kwartaal wor
den uitbetaald (voor de eerste maal over het V kwartaal 2012, medio januari 2012 en zo voort); 

2. de bestemmingsreserve ad € 2,9 miljoen ten behoeve van de vakantiegelden vrij te laten vallen en toe te 
voegen aan de algemene reserve; 

3. de begroting 2012 van WVS-groep vast te stellen, overeenkomstig de gewaarmerkte bijlage; 

4. de op 25 april 2005 vastgestelde bandbreedte van de algemene reserve in te trekken. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS-groep op 
12 december 2011. 

De secretaris. De voorzitter. 

P.F.J.M. Havermans drs. J.L.J. van Hal. 

Ingeschreven bij KvK Breda: 20160803 

mailto:algemeen@wvsgroep.nl


Begroting WVS-groep 2012 

yy VSpailiHi 

BEGROTING 2012 

Aangepast aan lagere rijksbijdrage en omzetting 
bestemmingsreserve 

Roosendaal, september 2011 

pagina 1 van 23 



Begroting WVS-oroeo 2012 

wvTF™* 
Inhoudsopgave pagina 

1. Voorwoord algemeen directeur 

2. Financiële begroting en meerjarenraming 

2.1. Uitgangspunten begroting 2012 4 
2.2. Overzicht van baten en lasten 2010 - 2012 7 
2.3. Financiële positie 8 
2.4. Risicoparagraaf 8 

3. Overige begrotingsinformatie 10 

3.1. Weerstandsvermogen 10 
3.2. Financiering 10 
3.3. Treasury 11 
3.4. Bedrijfsvoering 11 
3.5. Onderhoud kapitaalgoederen 13 
3.6. Verbonden partijen 14 

Bijlagen: 

1. Resultaten 2010-2012 conform BBV 17 
2. Balans per ultimo 2010-2012 18 
3. Overzicht lang- en kortlopende leningen 19 
4. Overzicht reserves en voorzieningen 20 
5. Overzicht van investeringen in vaste activa 21 
6. Begeleid Werken 22 
7. Meerjarenraming 2013 -2015 23 

pagina 2 van 23 



Begroting WVS-groep 2012 

w V s r**^ 
Hoofdstuk 1. Voorwoord algemeen directeur WVS-groep 

Het jaar 2012 wordt voor Gemeenten en WVS-groep weer een belangrijk jaar. De kabinetsplannen 
met kortingen op de Rijkssubsidie, de Wet Werken Naar Vermogen en een kwakkelende economie, 
dwingen ons om continue om naar meer ketenefficiency te kijken, zodat mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt tegen zo laag mogelijke kosten blijvend kunnen participeren. 
Dë~gröotste~bezuiniging voor gemeenten kan worden gerealiseerd als mensenzelf een-gedeelte van -
hun uitkering gaan terugverdienen. Hiervoor biedt ketensamenwerking met werkgevers en WVS-groep, 
als liaison tussen gemeenten en bedrijfsleven, veel kansen. 
De werkgroep van negen gemeenten is aan de slag om middels scenario's te komen tot een 
visie hoe de WWNV zal worden georganiseerd en welke positie WVS-groep hierbinnen gaat innemen. 
Er is weliswaar een meerjarenraming aan deze begroting toegevoegd (zie bijlage 7) maar het is pas 
mogelijk een maarjarenraming 2013 tot en met 2015 met reële cijfers op te stellen als er duidelijkheid 
is over de positie van WVS-groep bij invoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen na 1 januari 
2013. 

Op dit moment is bijna 66% van het SW-personeel van de WVS-groep werkzaam buiten de deur. 
De lijn uit het vorige beleidsplan "Van Binnen naar Buiten" is daarmee daadwerkelijk tot leven 
gekomen. Een beweging die aansluit bij de weg die de WWNV voor staat. 

WVS-groep speelt verder In op deze beweging door haar organisatie in te richten voor de 
begeleiding van een brede doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar ligt volgens ons 
in belangrijke mate de toekomst. Het gaat er niet alleen meer om SW-geïndiceerden aan een 
(gesubsidieerde) baan te helpen maar om eenieder die in staat is tot arbeid aan een (gesubsidieerde) 
baan te helpen. Samen met Accessio BV wordt de Arbeidsintegratie steeds verder ontwikkeld. 
Medewerkers worden steeds meer begeleid naar een arbeidsplaats in de reguliere markt of 
worden gedetacheerd c.q. begeleid te werk gesteld bij instellingen en bedrijven dan wel 
geplaatst in de groenvoorziening, de schoonmaak, bij businesspost en pakketservice en nog 
nieuw te ontwikkelen diensten-pakketten. Daarnaast zal de "Beschut Werken" omgeving een 
wezenlijk onderdeel blijven van onze organisatie. De intentie van de gemaakte dienstverlenings
overeenkomsten (DVO's) voor 2011 en 2012 moet leiden tot een intensievere samenwerking tussen 
gemeenten en WVS-groep om meer mensen succesvol te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. 
Tevens liggen daarmee veel kansen voor de gemeenten om in samenwerking met WVS-groep de 
keten te verkorten tussen uitkering en werk, waardoor ertegen lagere kosten meer mensen kunnen 
worden ontwikkeld naar een plaats op de arbeidsmarkt. 

Factoren die een bepalende rol spelen bij het al dan niet realiseren van de begroting van 2012 zijn: 

1. Subsidies 
2. Kostenbeheersing 
3. Algemene economische situatie 
4. Opbrengsten, toegevoegde waarde 
5. Invulling van de regie- en opdrachtgeversrol door de deelnemende gemeenten 

Ad 1. Subsidies. 
De begroting 2012 is gebaseerd op de aanname dat de subsidies naar beneden 
worden bijgesteld als gevolg van de bezuiningsplannen van het kabinet. Voor de vaste gemeentelijke 
bijdrage wordt uitgegaan van het bestaande niveau ad. € 467,62 per medewerker, verminderd met 
3 % per jaar voor 2012 ten opzichte van 2011 als gevolg van door gemeenten opgelegde korting op de 
gemeentelijke bijdrage. 
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Ad 2. Kostenbeheersing. 
WVS-groep is al geruime tijd bezig met een kostenbeheersings-programma. Ook voor 2012 
staan een aantal kostenreductieprogramma's op stapel. Uit het vergelijkende branche onderzoek 
van Cedris blijkt dat WVS-groep erg goed scoort in kostenbeheersing. Het beleid van WVS-groep 
blijft zeer uitdrukkelijk gericht op verdere kostenbeheersing. 

ad 3.'Algemene economische situaties  
Deze heeft sterke invloed op de resultaten. De economische situatie heeft bijvoorbeeld invloed op 
het aantal mensen die via groepsdetachering geplaatst worden bij andere werkgevers. De 
economische situatie heeft ook invloed op de absorptiebereidheid van bedrijven, gemeenten, non-
profitinstellingen om mensen te plaatsen voor begeleid werken en individuele detacheringen. 
Maar ook is de economische bedrijvigheid bepalend voor het uitbesteden van werk aan de divisie 
Industrie. 

ad 4. Opbrengsten, toegevoegde waarde. 
De stand van zaken in de economie heeft grote invloed op dit onden/verp. In tijden van hoog
conjunctuur wordt er meer werk uitbesteed aan de WVS-groep. In tijden van laagconjunctuur is 
het precies andersom. Contracten bij de divisie Diensten (Groen, e.d.) hebben daarnaast meestal 
lange dooriooptijden met weinig mogelijkheden voor tussentijdse verhogingen. Ook is er een 
risico dat contracten niet worden veriengd, eventueel worden opengebroken of zijn er faillissementen 
van opdrachtgevers. 

ad 5. Invulling van de regie- en opdrachtgeversrol door gemeenten. 
Een goede samenwerking met de gemeenten is van grote invloed op de resultaten van WVS-groep. 
Het verkrijgen van een positie van voorkeursleverancier bij alle deelnemende gemeenten en het 
kunnen maken van afspraken met betrekking tot de zg. contract compliance, zal het resultaat van 
WVS-groep duidelijk in positieve zin kunnen beïnvloeden. Als WVS-groep zullen we ons actief 
opstellen naar onze gemeenten om de huidige goede samenwerking nog meer te verbeteren. 
Het drastisch veriagen van de rijksbijdrage kan worden gecompenseerd door enerzijds verdere 
kostenbesparingen en anderzijds door hogere opbrengsten. Vooral bij dit laatste kunnen naast het 
bedrijfsleven ook gemeenten een belangrijke rol vervullen. In de begroting is rekening gehouden met 
een omzetverhoging van deelnemende gemeenten van 2 % per jaar voor 2012. (obv omzet 2010) 

Hoofdstuk 2. Financiële begroting en meerjarenraming 

2.1. Uitgangspunten begroting 2012 

Bij het opstellen van de begroting zijn - naast de werkelijke resultaten over 2010 en de interne 
werkbudgetten voor 2011 - de volgende uitgangspunten gehanteerd. 

Toegevoegde waarde 
Voor de berekening van de toegevoegde waarde (TW) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- de TW dient voor geheel WVS-groep minimaal te groeien ter dekking van inflatie en toename 
van de personeelskosten. In de begroting 2012 is uitgegaan van een groei van 2,0 % per FTE SW 
per jaar ten opzichte van 2010 voorde afdelingen Diensten en Detacheringen. Voor Industrie is 
een groei van 1 % per jaar aangehouden. 

- In de begroting is rekening gehouden met een omzet verhoging van deelnemende gemeenten van 
gemiddeld 2 % per jaar voor 2012 ten opzichte van de omzet 2010. 

- er is een extra doelstelling voor de TW meegenomen van € 500.000. 
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R/7V(sfe//draae 
Er is voor 2012 rekening gehouden met een een rijksbijdrage van € 25.758 per S.E. Dit is gelijk aan 
2011. 

aantal S.E.'s 
rijksbijdrage per S.b. (€) 
rijksbijdrage in € x 1.000 

werkelijk 
2010 

budget 
2011 

begroot 
2012 

aantal S.E.'s 
rijksbijdrage per S.b. (€) 
rijksbijdrage in € x 1.000 

2.430 
27:080 
65.804 

2.440 
25:758 
62.850 

2.430 
25:758 
62.592 

De negatieve bedrijfsresultaten worden volledig veroorzaakt door een tekort op dekking van de 
loonkosten van SW-medewerkers door veriaging van de rijksbijdrage. 

Vaste en variabele bijdrage deelnemende gemeenten 
In de begroting 2012 is uitgegaan van een vaste gemeentelijke bijdrage van € 467,62 per SW-
medewerker minus 3 %. Basis is het aantal SW medewerkers op 1 januari 2011. Het gaat hierbij om 
de volgende aantallen: 

Bergen op Zoom 535 
Etten-Leur 304 
Halderberge 271 
Moerdijk 150 
Roosendaal 773 
Rucphen 341 
Steenbergen 133 
Woensdrecht 120 
Zundert 107 
Overige gemeenten ca. pm 

Totaal 2.734 personen 

e gemeentelijke bijdrage: € 1.240.119 a gerond € 1.240.000 voo 

aantal SW 
vaste gemeentelijke bijdrage in € 
vaste gemeentelijke bijdrage (€ x 1.000) 

werkelijk 
2010 

budget 
2011 

begroot 
2012 

aantal SW 
vaste gemeentelijke bijdrage in € 
vaste gemeentelijke bijdrage (€ x 1.000) 

2.697 
468 

1.261 

2.725 
468 

1.274 

2.734 
454 

1.240 

In de meerjarenraming 2013 -2015 is een variabele extra bijdrage van gemeenten opgenomen ter 
dekking van dreigende exploitatietekorten in de jaren 2013 -2015. 

Overige subsidies overheid 
Dit betreft voor 2010 de opbrengsten uit projecten afgesloten met deelnemende gemeenten of UWV 
om personen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, middels (arbeids)trainingen en 
- gewenning weer een kans op een reguliere baan te bieden. Vanaf 2011 zijn er geen opbrengsten 
uit dit soort projecten meegenomen. Voor 2012 is een bonus voor Begeleid Werken ad. € 120.000 
meegenomen. ( uitgestelde bonus over 2010). Daarnaast is er een provinciale subsidie van € 70.000 
opgenomen als bijdrage voor het vervoer op maat. 

Overige bedrijfsopbrengsten 
Dit betreft de doorberekening van de kosten van dienstveriening van WVS-groep aan de verbonden 
partijen, zoals WVS Schoonmaak VOF, Propeople Holding BV, Stichting Samenwerken, 
Stichting West Brabant Werkt en Accessio Reïntegratiediensten B.V. In de begroting is 
verondersteld dat de dienstveriening op hetzelfde niveau gehandhaafd blijft. 
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Personeelskosten SW 
Voor de berekening van de indexering van de lonen SW is rekening gehouden met gelijkblijvend 
loonniveau 2011. Stijgingen als gevolg van periodieken en overgang naar een hogere loonschaal, 
alsmede mogelijke stijgingen in sociale en/of pensioenlasten worden volledig gecompenseerd 
door de instroom van nieuwe medewerkers tegen minimumloon die de plaats innemen van oudere 
medewerkers (met hogere salarissen) die uitstromen. 

Overige personeelskosten SW 
De overige personeelskosten zijn gebaseerd op de kosten voor 2010 (€ 2,2 miljoen exclusief 
verstrekte subsidies Begeleid Werken). 

Loonkostensubsidie BW 
Er wordt uitgegaan van plaatsing van een dertigtal Begeleid Werkers bij Accessio Reïntegratie
diensten B.V. 

Salariskosten regulier personeel 
Parallel aan de afbouw van het aantal SW-medewerkers vindt afbouw plaats van regulier 
personeel. Ook bij regulier personeel vindt uitstroom plaats op basis van een pensioenleeftijd 
van 65 jaar. 

aantal ambt pers. 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
aantal Flexkompaan 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
totaal aantal regulier 

werkelijk 
2010 

budget 
2011 

begroot 
2012 

aantal ambt pers. 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
aantal Flexkompaan 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
totaal aantal regulier 

106,7 
64.642 
6.897 

106,8 
64.129 
6.849 

99,4 
65.091 
6.470 

aantal ambt pers. 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
aantal Flexkompaan 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
totaal aantal regulier 

78,0 
52.051 
4.060 

78,2 
56.867 
4.447 

79,4 
57.720 
4.583 

aantal ambt pers. 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
aantal Flexkompaan 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
totaal aantal regulier 184,7 185,0 178,8 
overige personeelskosten regulier personeel 
Totaal personeelskosten regulier 

419,0 377,0 368,0 overige personeelskosten regulier personeel 
Totaal personeelskosten regulier € 11.376 € 11.673 € 11.421 

Voor de berekening van de indexering van de salarissen regulier personeel is rekening gehouden 
met een loonstijging van 1,5% voor 2012 (ten opzichte van 2011). De overige personeelskosten 
stijgen met 1,0 % per jaar in deze periode. Eventuele effecten van 'dure' uitstroom ten opzichte van 
gemiddeld zijn niet in de begroting venwerkt. 

De overige personeelskosten regulier personeel (indirecte uitzendkrachten, reiskosten woon-werk 
studie- en overige kosten) bedragen voor 2012 € 368.000. Een daling van 12 % ten opzichte van 2010. 
In 2010 en 2011 is een uitgebreid studieprogramma voor het midden- en hoger kader uitgevoerd. 
Hierdoor zijn de studiekosten voor 2012 lager begroot. 

Afschriivingen 
De afschrijvingskosten voor 2012 zijn gebaseerd op een behoudend investerings
beleid. Alleen de hoogst noodzakelijke (vervangings)investeringen zijn opgenomen. Hierdoor 
zullen de afschrijvingskosten op termijn afnemen. 

Overige bedrijfskosten 
Continue worden de overige bedrijfskosten kritisch onderzocht op mogelijke besparingen. Nog altijd 
worden besparingen gerealiseerd. Dit is meegenomen in de begroting 2012. 
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2.2. Overzicht van baten en lasten 2010  2012. 

Het overzicht baten en lasten voor de jaren 2010  2012 laat met name het exploitatieresultaat voor 
gemeentelijke bijdrage zien. Ook wordt het totaal exploitatieresultaat gesplitst in het subsidie

resultaat (rijksbijdrage minus alle personeelskosten SW personeel) en het operationele resultaat. 
Dit overzicht is niet conform de eisen zoals gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording. 
In bijlage 1. is een overzicht opgenomen van baten en lasten wat hier wel aan voldoet. 

bedragen X €1:000~ 
werkelijk 

2010 
budget 
2011 

begroting 
2012 

Netto omzet derden 
Netto omzet deelnemende 

gemeenten 
Grond en hulpstoffen 

en uitbesteed werk 

Toegevoegde waarde 

Rijksbijdrage 

Overige subsidies overheid 

Totaal bijdrage overheden 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Totaal baten 

21.092 20.944 22.612 

7.760 7.760 8.074 

7.192 6.793 7.649 

21.660 21.911 23.037 

65.804 62.850 62.592 
390 190 170 

66.194 

1.984 

63.040 

2.063 

62.762 

2.057 

89.838 87.014 87.856 

Loonkosten SW 
Overige personeels kosten SW 
Verstrekte subsidies 
Totaal personeels kosten SW 

Kosten regulier personeel 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfs kosten 
Financieringskosten 
Subtotaal overige bedrijfskosten 

Subtotaal bedrijfskosten 

Resultaat voor gemeentelijke 
bijdrage en dividend 

Gemeentelijke bijdrage 
Ontvangen dividend 
Mutatie in reserves 

69.950 71.125 70.654 
2.200 2.044 2.113 

726 687 600 
72.876 73.856 73.367 

11.376 11.673 11.421 
1.926 2.060 2.009 
4.733 4.577 4.485 

491 476 548 
18.526 18.786 

91.402 92.642 

18.463 

91.830 

1.564 5.628 3.974 

1.261 1.274 1.240 
245 200 
366 

Totaal exploitatie resultaat 309 ■4.154 2.734 

Subsidieresultaat 
Operationeel resultaat 

7.072 
7.380 

11.006 
6.852 

10.775 
8.041 
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2.3. Financiële positie 

In bijlage 2. is de balans per ultimo opgenomen voor de jaren 2010-2012. In paragraaf 3.1. 
Weerstandsvermogen is een overzicht gegeven van 'jaariijks terugkerende arbeidskosten gerela
teerde verplichtingen'. Deze verplichtingen hebben een nadelige invloed op de financiële positie van 
de WVS-groep. 

2010 2011 2012 
2.305 1.281 1.650 
3.410 3.209 3.175 

Door het negatieve resultaat in de totale planperiode zal de financieringsbehoefte toenemen. Dit 
wordt enigszins gecompenseerd als gevolg van lagere investeringen in vaste activa ten 
opzichte van het verieden. De investeringen bedragen voor: 

vaste activa 
werkkapitaal 

Totaal investeringen 5.715 4.490 4.825 

Ultimo 2010 bedroegen de langlopende leningen, inclusief de aflossingsverplichting over 2011 
€ 8.092.000. Jaariijks wordt hierop € 816.000 afgelost. Om aan haar financieringsbehoefte te 
kunnen voldoen sluit WVS-groep rekening-courantkredieten en kasgeldleningen af Begroot wordt 
dat hiervoor € 8.555.000 nodig is in 2011. De behoefte aan korte termijn krediet neemt toe 
vanwege de jaariijks aflossingen op de leningen. Het rentepercentage voorde langlopende leningen 
bedraagt voor 2011 5,75 %. Voor rekeningcourant krediet wordt dit percentage begroot op 2 % 
en voor kasgeldleningen zelfs op 1,5 %. Met deze financieringswijze voldoet WVS-groep zowel 
aan de kasgeldlimiet als aan de norm voor het renterisico. In bijlage 3 is een overzicht van de 
langlopende en de kortlopende leningen gegeven voor de jaren 2010 - 2012. 

De voorzieningen die WVS-groep heeft gevormd hebben het karakter van een toekomstige 
financiële verplichting. Het betreffen hier voorzieningen in het kader van belastingverplichtingen, 
wachtgeldverplichtingen, pré-vutverplichtingen, dubieuze vorderingen en terug te betalen 
rijksbijdrage vanwege onderschrijding van de taakstelling. Verwacht wordt dat deze voorzieningen 
in de loop van de tijd worden afgewikkeld en dat er geen nieuwe voorzieningen bijkomen. In 
bijlage 4. is een overzicht gegeven van het verioop van de reserves en de voorzieningen voor de 
jaren 2010-2012. 

2.4. Risicoparagraaf 

Als risico's worden beschouwd alle redelijke voorzienbare risico's die niet in de begroting zijn 
verwerkt en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de omvang van de exploitatie, 
het exploitatieresultaat en het eigen vermogen van WVS-groep. 

Ondernemersrisico 
WVS-groep opereert op de commerciële markt door producten en diensten aan derden te leveren. 
Hierdoor heeft WVS-groep te maken met het normale ondernemersrisico zoals het debiteuren
en voorraadrisico. Door de verslechterende economische omstandigheden, die vanaf medio 2008 
in alle hevigheid zijn opgetreden is dit risico niette onderschatten. Opdrachten van enkele grote 
afnemers zijn weggevallen en zetten de TW van met name de industrieële activiteiten onder druk. 
Er is een ambitieuze omzetstijging in deze begroting voor 2012 voorzien. Het is nog maar de vraag 
of deze omzetstijging gerealiseerd kan worden. Het achterblijven van de TW van bijvoorbeeld 5 % 
levert direct een verlies op aan exploitatieresultaat van €1.150.000. 
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Opdrachten van deelnemende gemeenten 
Het streven is er op gericht naast omzetverhogingen bij het bedrijfsleven om ook het aandeel in de 
omzet van de deelnemende gemeenten te vergroten om daarmee de exploitatieveriiezen te 
verminderen. In de begroting 2012 is uitgegaan van een gemiddelde stijging van 2 % vanaf 2010. 
Voor 2012 betekent dit dus een stijging van 4 % ten opzichte van 2010. Indien deze 4 % stijging niet 
wordt gerealiseerd zal ook het exploitatieveriies verder toenemen. De opdrachten van deelnemende 
gemeenten leveren een belangrijk deel aan de omzet van WVS-groep. Indien dit aandeel met 4 % 
omhoog of'omlaag gaat betekentditeenverschil in exploitatieresultaat van ca: €300:000: 

Risico rijksbiidrage 
In de begroting is de afbouw van de rijksbijdrage meegenomen zoals deze door het ministerie 
wordt voorgesteld. Indien deze afbouw niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt, zullen de veriiezen 
van WVS-groep afnemen. 

Risico SW-lonen 
In de begroting 2012 is een gelijk loonnivo 2011 verondersteld. Indien de SW-lonen met 1 % stijgen 
betekent dit een een kostenstijging van ruim € 700.000. Vanaf 2010 vindt er geen compensatie meer 
plaats door het ministerie voor stijgende loonkosten. 

Risico lonen regulier personeel 
Het risico van kostenstijgingen voor het regulier personeel zijn minder groot dan voor het SW-
personeel. 1 % loonstijging voor regulier personeel betekent een kostenstijging van ca. € 114.000. 

Fiscale risico's 
Zoals het recente verieden heeft aangetoond kan een boekenonderzoek van de belastingdienst 
leiden tot naheffingen op het gebied van omzet -en loonbelasting. Door het onlangs gehouden 
boekenonderzoek is dit risico voor de nabije toekomst niet zo hoog meer. Uiteraard dient er 
continue bewaakt te worden dat de geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd. 

Rente risico's 
De totale activa bedragen ultimo 2010 € 28.222.000. Hiervan is bijna 75 % gefinancierd met 
vreemd vermogen. Een groot deel van dit vreemde vermogen is rentedragend. De aan het vreemde 
vermogen verbonden rentelasten leggen een claim op de exploitatiebegroting. Alle langlopende 
leningen hebben een vast rentepercentage over de gehele looptijd van de lening. Derhalve is het 
renterisico met betrekking tot de langlopende leningen nihil. Wijzigingen in de rentestand hebben 
derhalve geen gevolgen voor het exploitatieresultaat. Anders ligt dit voor de kortlopende leningen. 
De rente hierop is variabel en zullen de kosten hiervan fluctueren met wijzigingen in de rente
stand. Momenteel is de rente op een laag niveau. Indien de rentevoet met bijvoorbeeld 1 % zou 
stijgen betekent dat voor 2011 een stijging van de rentelast met ca.€ 85.000. 
Aangezien de rente voor kortlopende leningen lager is dan die voor langlopende leningen wordt 
de financieringsbehoefte ingevuld met kortlopend krediet. Indien er signalen komen dat deze 
situatie in korte en lange rente gaat wijzigingen zal WVS-groep hier adequaat op inspelen. 

Jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
Volgens het BBV dienen de verplichtingen die gerelateerd zijn aan de jaariijks terugkerende 
arbeidskosten niet als verplichting in de balans te worden opgenomen. Bij de beoordeling van 
het weerstandsvermogen van WVS-groep dienen ze wel te worden meegenomen. Deze 
verplichtingen worden in de begroting opgenomen op het moment dat ze tot betaling leiden. 
Het betreffen de volgende verplichtingen: 
- Verioftegoeden (waarde verioftegoeden ultimo 2010: € 2.640.000); Dit betekent niet dat er een 
enorm stuwmeer aanwezig is. Per SW-fte gaat het om gemiddeld 11 veriofdagen en bij reguliere 
medewerkers om gemiddeld 18 veriofdagen. 

- Verplichtingen aan (deels) actieve en niet-actieve medewerkers in het kader van gemeentelijke 
FPU-uitkeringen (waarde van deze verplichtingen voor uitkeringen die zijn ingegaan tot en met 2010: 
€ 129.000). Deze verplichtingen zijn als kosten regulier personeel in de begroting opgenomen. 
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Uitstroom van SW-kader 
De capaciteiten van de SW-instroom is sinds 1998 (invoering nieuwe Wet Sociale werkvoorziening) 
minder dan de gemiddelde SW-populatie van voor 1998. Dit betekent dat kaderfuncties die 
momenteel zijn ingevuld door SW-medewerkers in geval van vervanging door pensionering of 
anderszins, niet meer door SW-medewerkers kunnen worden ingevuld omdat bij de huidige 
instroom de benodigde capaciteiten hiervoor ontbreken. Dit betekent dat extra regulier personeel 
rnöëtlwöfdèlT^angetrakkën örridezè^ópéng^^^^ 
eventuele vacatures op een andere wijze in te vullen door herverdeling van taken maar dit is niet 
altijd mogelijk. 

Hoofdstuk 3. Overige begrotingsinformatie 

3.1. Weerstandsvermogen 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het vermogen van WVS-groep om risico's (zie paragraaf 
2.4) die niet in de begroting zijn venwerkt op te vangen door middel van financiële buffers, 
genoemd weerstandscapaciteit. De relatie tussen weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor 
geen voorzieningen zijn getroffen, wordt weerstandsvermogen genoemd. 

Als financiële buffer voor het opvangen van tegenvallers voortvloeiende uit de hiervoor genoemde 
risico's dienen de reserves (eigen vermogen); deze bedroegen per ultimo 2010 € 7.120.000. 
Daarnaast fungeren de deelnemende gemeenten als vangnet voor WVS-groep, doordat ze 
uiteindelijk - voorzover de reserves ontoereikend zijn - het exploitatietekort voor hun rekening 
nemen. In een bestuursbesluit is vastgelegd dat de bandbreedte voor de reserves minimaal 
€ 5.700.000 en maximaal € 10.500.000 bedraagt. Deze bedragen zijn inclusief de 
bestemmingsreserve. Vanaf 2012 is de bandbreedte afgeschaft. 

In verband met de invoering van het BBV (2004) is het niet meer toegestaan de vakantiegeld
verplichting als zodanig onder de schulden op te nemen. Deze verplichting wordt ondergebracht 
in een bestemmingsreserve als onderdeel van het eigen vermogen. Deze verplichting bedraagt 
ultimo 2010 € 2.926.000. Ter dekking van het begrote exploitatieveriies over 2012 wordt deze 
bestemmingsreserve eind 2011 toegevoegd aan de algemene reserve. Vanaf 2012 is er derhalve 
geen reservering meer voor vakantiegeldverplichtingen van alle medewerkers van WVS-groep. 

Conclusie weerstandsvermogen 
Een aantal financiële risico's die in het vorige hoofstuk zijn genoemd zijn verplichtingen die 
vroeg of laat ten laste van de exploitatierekening komen zoals de aan arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen die jaariijks terugkeren. Het huidige weerstandsvermogen, inclusief bestemmingsre
serves is voldoende om aan de verplichtingen toten met 2012 te kunnen voldoen. Vanaf 2013 is het 
weerstandsvermogen geheel opgegaan om de veriiezen uit 2011 en 2012 te dekken. Vanaf 2013 is er 
geen weerstandsvermogen meer aanwezig om de veriiezen vanaf 2013 op te kunnen vangen. Om een 
dreigend exploitatietekort op te vangen is een extra variabele gemeentelijke bijdrage vanaf 2013 
doorgevoerd. 
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3.2. Financiering 

De financieringsstructuur speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de financiële positie 
van WVS-groep. Ultimo 2010 is 75 % van de activa met vreemd vermogen (inclusief voorzieningen) 
gefinancierd. In bijlage 3. is een overzicht van de lang en kortlopende leningen voor de jaren 2010 
tot en met 2012 gegeven. De waarde van de BNG-leningen bedraagt ultimo 2010 € 8.092.000. 
Hierop wordt jaariijks € 816.000 afgelost. Gelet op de financieringsbehoefte, de ruimte binnen 
de wet FIDOom kortlopende leningen aan te gaan en de ontwikkelingen op de rentemarkt,-is  
de verwachting dat er geen nieuwe langlopende leningen worden afgesloten. Het is thans nog 
steeds voordeliger om de financieringsbehoefte via kortlopend krediet dan via de langlopende 
leningen te financieren. 

Door de daling van de rijksbijdrage en daardoor optredende veriiezen, zullen deze veriiezen 
gefinancierd moeten worden op het moment dat deze veriiezen optreden. Hierdoor is de behoefte 
aan rekeningcourantkrediet in 2011 toegenomen naar een niveau van € 13.000.000. 

3.3. Treasury 

In het financierings- en beleggingsbeleid van WVS-groep is vastgesteld dat de financierings- en 
beleggingsactiviteiten dienen ter ondersteuning van de reguliere taken van WVS-groep. De 
doelstelling is om de financieringskosten te minimaliseren en beleggingsopbrengsten te 
maximaliseren, binnen duidelijk vastgestelde risicokaders. De financiering gebeurt alleen in 
onderhandse geldleningen, kasgeldleningen en daggeldleningen in EUR. 

3.4. Bedrijfsvoering 

In het BBV zijn een aantal paragrafen verplicht gesteld. Een daarvan betreft de bedrijfsvoering. 
De bedrijfsvoeringsparagraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens 
omtrent de bedrijfsvoering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: personeel & organisatie, 
financieel beheer, bestuurssecretariaat en facilitaire dienstveriening. 

3.4.1. Personeel & organisatie 

In 2010 zijn verschillende onderwerpen met de ondernemingsraad besproken en in goed overieg 
afgerond. Ook in het Georganiseerd Overieg met de vakorganisaties zijn zaken uitvoerig aan de orde 
geweest en is over die onderwerpen overeenstemming bereikt. Bij deze vormen van overieg heeft een 
goede onderiinge afstemming tussen OR, GO en P&O plaats gehad in daartoe georganiseerd Technisch 
Beraad. Dit is een vruchtbare vorm van samenwerking gebleken. Langs die weg werden onderwerpen als 
beloningsbeleid, onafhankelijke functiewaarderingscommissie, nieuw Sociaal statuut uitvoerig besproken 
en dat heeft tot besluitvorming geleid. 

De volgende beleidsaspecten zullen in de planperiode aandacht krijgen: 
• kadertraining 
• ziekteverzuim en herstel 
• reïntegratiebeleid 
• Beloningsbeleid 
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3.4.2. Financieel beheer 

Het hoofd Financiën, Informatisering en Auditing is belast met het financieel beheer van de WVS-groep. 
Het hoofd FIA geeft leiding aan de centrale financiële administratie, de afdeling ICT en de afdeling 
Financial Audit. 

Centrale Financiële Administratie 
Deze afdeling bestaat uit de centrale financiële administratie en de loon- en salarisadministratie. Beide 
afdelingen zijn in het voorjaar 2007 verhuisd naar de Industriële vestiging te Bergen op Zoom. In 2009 is 
veel tijd besteed aan de invoering van een nieuwe salarissysteem, Talent & Salaris van DBS. Vanaf 1 
januari 2009 worden alle salarissen met behulp van dit nieuwe systeem uitbetaald. 
Inmiddels worden voor een aantal diverse organisaties tal van regelingen door de salarisadministratie 
uitgevoerd. In het kader van mogelijke kostenbesparingen kan de salarisadministratie ook voor 
deelnemende gemeenten en andere organisaties worden ingezet. 

ICT 
Naast de vele, gewone beheeractiviteiten worden in 2012 door de ICT afdeling belangrijke projecten 
voorbereid en uitgevoerd. Alle projecten zijn onderdeel van het informatieplan om tot een betere en 
moderne informatievoorziening te komen alsmede een geavanceerde Telecom. Het informatieplan is in 
lijn met de strategie van de WVS groep. De telecom en het beheer van de kopieerapparaten zijn ook tot 
het takenpakket van de ICT afdeling gaan behoren. 

• De implementatie van het nieuwe HRM pakket "Talent" heeft ertoe geleid dat per 1 januari 
2009 alle gebruikers met het nieuwe systeem kunnen werken; in 2012 wordt dit verder 
geoptimaliseerd. 

• Voor Baan 6 hebben aanvullende instructies en workshops plaatsgevonden zodat de 
gebruikers nog beter met het systeem overweg kunnen. Als gevolg van het samenvoegen van 
drie divisies tot één werkbedrijf vinden er vereenvoudigingen en efficiencyverbeteringen 
plaats. 

• Office 2003 wordt eind 2011 vervangen door Office 2010 
• Met het management informatiesysteem en het datawarehouse wordt verdere invulling 

gegeven aan de wensen m.b.t. de stuurinformatie en wordt een update uitgevoerd m.b.t Baan 
6; 

• Implementatie Infoland ter vervanging van SDW. In 2012 verdere optimalisering. 
• Ook werd onderzoek gedaan naar een gebruikersvriendelijke rapportage tooi; 
• Het project modernisering telecom leidde tot: 

► wijziging van de lijnverbindingen 
► vernieuwing van de"vaste" telefonie door toepassing van VoIP op alle lokaties. 
► de mobiele telefonie werd volledig ondergebracht bij T-Mobile. 

De iCT-afdeling van WVS-groep heeft in de loop der tijd veel ervaring en expertise opgedaan in de 
toepassing van moderne ICT-technology. In het kader van mogelijke kostenbesparingen kan deze 
kennis en ervaring worden ingezet voor deelnemende gemeenten en andere organisaties. 

Financial Auditing 
Vanaf 1 mei 2008 is een nieuwe start gemaakt met de interne financiële audits. In overieg met de externe 
accountant is gekozen voor een iets andere opzet van de controlewerkzaamheden. De uitgevoerde 
werkzaamheden bieden een basis voor de controlewerkzaamheden van de externe accountant. De 
ambitie voor 2012 is de financiële auditfunctie meer te structureren en in te bedden in de organisatie. 

pagina 12 van 23 



Begroting WVS-groep 2012 

w vsf*™^ 
3.4.3. Bestuurssecretariaat 

Concernafdeling Bestuurssecretariaat 
De concernafdeling Bestuurssecretariaat bestaat uit de afdelingen Communicatie, Documentaire 
Informatievoorziening en Directiesecretariaat. Deze drie afdelingen hebben ieder hun eigen takenpakket 
(zie hierna). Daarnaast biedt de afdeling ondersteuning aan het algemeen en dagelijks bestuur, de 
bezvva'ars"chriftèncömmissië7"deklachten^&~gès"chillencömmissië7de algemene"^ 
aandeelhouders van de holding BV en dochterondernemingen, alsmede aan de Raad van 
Commissarissen van de holding BV. Tevens biedt het Bestuurssecretariaat juridische ondersteuning aan 
het totale concern. 

Afdeling Communicatie 
De afdeling Communicatie geeft uitvoering aan het in- en extern communicatiebeleid en ondersteunt de 
divisies op het vlak van marketingcommunicatie. In het MT is inmiddels het communicatie-beleidsplan 
2011 - 2014 vastgesteld. In het beleidsplan wordt voortgeborduurd op de inmiddels geïmplementeerde 
acties met betrekking tot de interne communicatie. Daarnaast zal de komende jaren bij het 
communicatiebeleid vooral het accent liggen op de optimalisering van het externe communicatiebeleid en 
kostenreducering. 

Afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV} 
De afdeling DIV is verantwoordelijk voor het archiefbeheer, de in- en uitgaande post en de bibliotheek. 
De komende jaren zal vooral gewerkt worden aan een verdere digitalisering van het archiefbeheer en 
personeelsdossiers. 

Afdeling Directiesecretariaat 
De afdeling Directiesecretariaat houdt zich bezig met de secretariële ondersteuning van de algemeen 
directeur en de overige leden van het managementteam. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk 
voor de receptie en de telefooncentrale op het (hoofd)kantoor aan de Bosstraat 81 te Roosendaal. Voor 
het jaar 2012 worden geen specifieke veranderingen verwacht. 

3.4.4. Facilitaire dienstverlening. 

De facilitaire dienstveriening bestaat, na de reorganisatie van centrale diensten, uit de volgende 
activiteiten: Inkoop, gebouwenbeheer en de catering / kantine in de Bosstraat 81. De vacature voor de 
functie van facilitair manager wordt niet ingevuld. Er wordt gekeken naar een verdere optimalisatie van 
de facilitaire dienstveriening. 

Inkoop 
Inkoop is met name verantwoordelijk voor het afsluiten van raamcontracten met leveranciers en erop toe 
te zien dat inkoopactiviteiten volgens de vastgestelde procedures veriopen. Bij Inkoop hebben 
besparingsacties plaats gevonden. Er zijn nieuwe contracten afgesloten ondermeer voor electriciteits-
leveranties, telefonie en kopieermachines. Daarnaast zijn er trajecten opgestart voor de inkoop van 
ondermeer multifunctionals en werkkleding. Daarnaast is er een planning gemaakt voor de aanpak van 
het leveranciersbestand in 2011 om een grotere besparing te kunnen realiseren voor WVS-groep. 

Gebouwenbeheer 
De afdeling gebouwenbeheer is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de bedrijfspanden 
in eigendom van WVS-groep. Tevens is zij verantwoordelijk voor alle wijzigingen en aanpassingen die 
plaats moeten vinden. 

Catering / kantine Bosstraat 81 
Dit betreft de kantine in de Bosstraat 81. De overige kantines vallen onder verantwoordelijkheid van de 
lokale vestigingen, waarin ze zijn gehuisvest. Alle formele en informele bijeenkomsten worden door eigen 
catering verzorgd in plaats van externe catering. 
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3.5. Onderhoud kapitaalgoederen 

Voor de bedrijfspanden is er in 2009 een meerjarig onderhoudsplan gemaakt. Hierin zijn alle mogelijk 
voorkomende onderhoudsactiviteiten opgenomen. Afschrijving vindt plaats op basis van de zg. 
componentenbenadering. Hierbij wordt afgeschreven op basis van de samenstellende delen van het 
kapitaalgoed. De uitgaven voor de te onderscheiden samenstellende delen worden afzonderiijk verwerkt 
en afgeschrevenrDe opsplitsing in componenten wordt bepaaldaan de handvan de economische"/ 
technische levensduur. Bij de componentenbenadering is er geen sprake van levensduurveriengend 
groot onderhoud van het actief als geheel, maar van vervanging van de be-treffende componenten en is 
het vormen van een voorziening voor groot onderhoud niet aan de orde. 
De Industriële bedrijfspanden zijn gebouwd in 1994, 1999 en 2000 en worden goed onderhouden. 

3.6. Verbonden partijen 

Propeople Holding B.V. 
Op 29 maart 2007 is een zg. holding company opgericht, genaamd Propeople Holding B.V. In de 
nieuwe strategie is besloten nieuwe werksoorten te zoeken die passen bij de nieuwe instroom van 
SW-medewerkers. Ook is besloten om werksoorten die niet meer passend zijn af te stoten, c.q. 
te beëindigen met name daar waar de resultaten sterk veriiesgevend zijn. Om nu flexibel in te 
kunnen spelen op alleriei mogelijkheden die zich voor kunnen doen is het plan ontwikkeld en 
uitgevoerd een zg. holding company op te richten. Begin 2007 zijn de aandelen van 
Accessio Reïntegratiediensten B.V. en Flexkompaan B.V. van WVS-groep overgedragen aan 
Propeople Holding B.V. tegen de intrinsieke waarde. 

In de nabije toekomst zullen meer samenwerkingsverbanden hun beslag krijgen. Te 
denken valt hierbij onder andere aan activiteiten op het gebied van de postbezorging en de groen
voorziening. Algehele doelstelling van deze samenwerkingsverbanden blijft behoud van werk
gelegenheid voor de SW-doelgroep. 

Naam Propeople Holding B.V. 
Vestigingsplaats Roosendaal 
Openbaar belang Het oprichten en het besturen van ondernemingen en vennootschappen en het op 

enigeriei andere wijze daarin deelnemen met als doel om in voorkomende 
gevallen gebruik te kunnen maken van private samenwerking voor het scheppen 
en behouden van werkgelegenheid voor de doelgroep. 

Belang WVS-groep WVS-groep is 100 % aandeelhouder 
Eigen vermogen begin 2010 € 320.000 en eind 2010 € 385.000 
Vreemd lang 

vermogen begin 2010 € 1.209.000 en eind 2010 € 1.209.000. 
Resultaat 2010 €311.000 (2009: €282.000) 
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Accessio Reïntegratiediensten B.V. 
Accessio Reïntegratiediensten B.V. is opgericht op 9 april 2002 en is een 100 % dochtervan 
Propeople Holding B.V. De doelstelling van Accessio is voornamelijk het bevorderen van toe
treding tot de arbeidsmarkt van personen, die in de toetreding dan wel in de doorstroming binnen 
die markt worden belemmerd of die kampen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. 
Ook heeft Accessio als doe! het realiseren van reïntegratieprojecten en - trajecten. Het geplaatst 
kapitaal bedraagt €18:200: ^ " ; 
Accessio verieent ook diensten aan WVS-groep in het kader van Begeleid Werken. Voor 2012 
is aangenomen dat Accessio 30 BW-plaatsen realiseert per jaar. 

Naam Accessio Reïntegratiediensten B.V. 
Vestigingsplaats Roosendaal 
Openbaar belang Het bevorderen van toetreding tot de arbeidsmarkt van personen, die in de 

toetreding dan wel in de doorstroming binnen die markt worden belemmerd of die 
kampen met met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Ook heeft 
Accessio als doel het realiseren van reïntegratieprojecten en -trajecten. 

Belang WVS-groep WVS-groep is indirect via Propeople Holding B.V. 100 % aandeelhouder 
Eigen vermogen begin 2010 € 1.567.000 en eind 2010 € 1.544.000 
Vreemd lang 

vermogen geen 
Resultaat 2010 €298.000 (2009: €321.000) 

Flexkompaan B.V. 
Op 1 maart 2005 is Flexkompaan B.V. opgericht door WVS-groep. Begin 2007 zijn de aandelen 
overgedragen aan Propeople Holding B.V. tegen de intrinsieke waarde. 

Naam Flexkompaan B.V. 
Vestigingsplaats Roosendaal 
Openbaar belang Het detacheren van regulier personeel bij WVS-groep. 
Belang WVS-groep WVS-groep is indirect via Propeople Holding B.V. 100 % aandeelhouder 
Eigen vermogen begin 2010 € 26.000 en eind 2010 € 26.000 
Vreemd lang 

vermogen geen 
Resultaat 2010 € 25 (2009: €1.340) 

WVS Facilitair B.V. 
Op 18 juni 2009 is WVS Facilitair B.V. opgericht door Propeople Holding B.V. WVS Facilitair B.V. 
heeft samen met Vebego Internationaal B.V. een Vennootschap onder firma "WVS Schoonmaak" 
opgericht, waarin beide partijen voor 50 % deelnemen. 

Naam WVS Faciltair B.V. 
Vestigingsplaats Roosendaal 
Openbaar belang Het scheppen van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (o.a. WWNV) 
Belang WVS-groep WVS-groep is indirect via Propeople Holding B.V. 100 % aandeelhouder 
Eigen vermogen begin 2010 € 55.000 en eind 2010 € 142.000 
Vreemd lang 

vermogen € 100.000 
Resultaat 2010 € 87.000 ( 2009: € 37.000) 
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WVS Schoonmaak Vennootschap onder firma 
WVS-groep heeft samen met VEBEGO een samenwerkingsverband aangegaan om schoonmaak-
activiteiten te gaan uitvoeren. Hiertoe is per 1 juli 2009 het vennootschap onder firma " WVS 
Schoonmaak " opgericht. Via de nieuw opgerichte BV" WVS Facilitair B.V." heeft WVS-
groep hierin een 50 % belang. VEBEGO heeft hiervoor een goodwill van ca. € 345.000 betaald. 

Naam' 
Vestigingsplaats 
Openbaar belang 

Belang WVS-groep 
Eigen vermogen 
Vreemd lang 

vermogen 
Resultaat 2010 

WVS Schoonmaak Vof 
Roosendaal 
Het behoud en vergroten van arbeisplaatsen voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt middels het uitvoeren van schoonmaakactiviteiten. 
WVS-groep is indirect via Propeople Holding B.V. 50 % vennoot 
begin 2010 € 278.000 en eind 2010 € 460.000 

geen 
€182.000 (2009: €78.000) 
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Bijlage 1. Resultatenrekening 2010  2012 (x € 1.000) cf BBV 

Baten 

werkelijk 
2010 

begroting 
2011 

28.704 
0 

6.793 
21.911 

begroting 
2012 

Netto omzet 
Mutatie voorraad GR en OHW 
Grond en hulpstoffen en 

Toegevoegde waarde 

28.852 
18 

7.210 
21.660 

begroting 
2011 

28.704 
0 

6.793 
21.911 

30.686 
0 

7.649 
23.037 

Bijdrage overheden 
Overige opbrengsten 

67.456 
1.984 

64.314 
2.063 

64.002 
2.057 

Subtotaal 69.440 66.377 66.059 

Totaal baten 91.100 88.288 89.096 

Lasten 

Personeelskosten 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfskosten 

Totaal bedrijfskosten 

Resultaat uit gewone bedrijfs

uitoefening voor rente 

Rentebaten en  lasten 

Resultaat uit gewone bedrijfs

uitoefening 

Resultaat verbonden partijen 

Resultaat voor mutaties reserves 

Mutaties reserves 

Exploitatieresultaat / resultaat 
na mutaties reserves 

84.252 
1.926 
4.733 

85.529 
2.060 
4.577 

84.788 
2.009 
4.485 

90.911 92.166 91.282 

189 

491 

3.878 

476 

2.186 

548 

302 

245 

4.354 

200 

■2.734 

0 

57 

366 

4.154 

0 

2.734 

0 

309 4.154 2.734 
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bijlage 2: Balans 2010 - 2012 ( x€ 1.000) 

stand per ultimo 

Activa 
Vaste activa: 
Materiële activa 
Financiële activa 

Totaal vaste activa 

Vlotende activa: 
Voorraden 
Vorderingen 
Overiopende activa 
Liquide middelen 

Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Passiva 
Eigen vermogen: 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserve 
Storting gemeenten 
Nog te bestemmen resultaat 
Totaal eigen vermogen 

Voorzieningen 

Langlopende leningen 

Kortlopende schulden: 
Crediteuren 
Rekeningcourantkrediet 
Kasgeldleningen 
Overige schulden 
Overlopende passiva 

Totaal kortlopende schulden 

Totaal passiva 

eigen vermogen in % van totaal vermogen 

werkkapitaal 

2010 2011 2012 

19.954 19.296 18.688 
1.327 1.327 1.327 

21.281 20.623 20.015 

1.098 1.000 1.000 
4.569 4.500 4.500 

712 700 700 
562 200 200 

6.941 6.400 6.400 

28.222 27.023 26.415 

3.886 7.121 2.966 
2.926 0 

309 -4.154 -2.734 
7.121 2.966 233 

245 245 245 

8.092 7.276 6.460 

2.257 2.291 2.325 
3.631 5.590 4.497 
3.500 5.000 9.000 
2.395 2.400 2.400 

981 1.255 1.255 

12.764 16.536 19.477 

28.222 27.023 26.415 

25,2 11,0 0,9 

3.410 3.209 3.175 
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bijlage 3: Overzicht van langlopende leningen en RC-krediet 

Leningen o/g (in € x 1.000): 

-verstrekt 
door 

—rente-
% 

-verstrekt 
door omschrijving hoofdsom looptijd 

—rente-
% 

BNG len 88640 2.855 1999/2012 4,75 
BNG len 88641 1.715 1999/2017 5,05 
BNG len 90545 4.538 1999/2024 6,09 
BNG len 91109 4.538 2001/2025 6,05 
BNG len 95110 

sub-totaal 

2.700 

16.346 

2002/2023 5,33 

leningen o/g: 
stand per ultimo 

Kasgeldleningen 
stand per ultimo 

Rekening-courant krediet: 
stand per ultimo 

Lening u/g: (Propeople Holding B.V.) 
stand per ultimo 
(In 2011 is een deel van de lening afgelost) 

Lening u/g: (WVS Facilitair B.V.) 
stand per ultimo 

Saldo geleend - uitgeleend 

werkelijk begroot 
2010 2011 

8.092 7.276 

3.500 5.000 

3.631 5.590 

1.209 1.209 

100 100 

13.914 16.557 

begroot 
2012 

6.460 

9.000 

4.497 

1.000 

100 

18.857 

Rentebaten en- kosten: 
leningen o/g 
kasgeldleningen 
RC-krediet 
- extra doelstelling 
lening u/g 
Rente lasten totaal 

leningen o/g 
kasgeldleningen 
RC-krediet 
lening u/g 
totaal gemiddeld rente % 

500 455 411 
25 50 135 
18 249 90 

-44 
-52 -52 -44 
491 702 548 

5,72 5,75 5,78 
0,5 1 1,5 

1 1,5 2 
4 4 4 

3,53 4,24 2,91 
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Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen (x € 1.000) 

omschrijving 
ultimo 

Reserves: 

Algemene reserve 
Bestemmingsreserve 
Storting gemeente 
Nog te bestemmen resultaat 

Totaal reserves 

Voorzieningen: 

Wachtgeldverplichtingen 
Pré-vut verplichtingen 
Backservice verplichtingen 
Belastingverplichtingen 
Voorziening claim R 

Voorziening rijkssubsidie 

Totaal voorzieningen  

Totaal reserves en voorzieningen 

2010 

3.886 
2.926 

308 

7.120 

41 
O 
1 
O 

81 

122 

245 

2011 

7.365 

7.120 

-4.154 

2.966 

42 
O 
O 

81 

122 

245 

3.211 

2012 

2.966 
O 

-2.734 

232 

42 
O 
O 

81 

122 

245 

477 

Eind 2011 wordt de bestemmingreserve, als gevolg van een besluit van het bestuur 
toegevoegd aan de algemene reserve. 

Met ingang van 2012 is de bandbreedte voor het eigen vermogen afgeschaft. 
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Bijlage 5: overzicht van investeringen in vaste activa 

PM Afschrijvingskosten 

in € x 1.000 2010 2011 2012 

0 Grond 0 0 0 
Voorzieningen aan terreinen 73 0 0 
Gebouwen 159 7 200 
Installaties 244 198 150 
Machines 453 296 200 
Automatisering 611 173 350 
Inventarissen 77 13 50 
Vervoermiddelen 688 575 600 
Projecten in uitvoering 0 19 100 
Overige 

Totaal investeringen 

0 0 0 Overige 

Totaal investeringen 2.305 1.281 1.650 

-1.926 -2.060 -2.009 
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bijlage 6: Begeleid Werken 

bedragen in € x 1.000 2010 2011 2012 

qemiddeld SW in SE's: 
36 34 30 - begeleid werken 36 34 30 

Totaal Rijksbijdrage per SE 27.080 25.758 25.758 

Rijksbijdrage in € x 1.000 983 886 773 

Kosten: 

Ontwikkeling & beg. (extern) 
Loonkostensubsidie -726 -688 -600 
Werkplekaanpassing & scholing 
Totaal directe kosten 
Werkplekaanpassing & scholing 
Totaal directe kosten -726 -688 -600 

Resultaat voor algemene / 
overheadkosten 257 198 173 
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werkeiijk 
2010 

budget 
2011 

begroting 
2012 

raming 
2013 

raming 
2014 

raming 
2015 Algemeen 

Netto omzet derden 
Netto omzet deelnemende 

gemeenten 
Grond- en hulpstoffen 
en uitbesteed werk 

Toegevoegde waarde 

Rijksbijdrage 

Overige subsidies overheid 

Totaal bijdrage overheden 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Totaal baten 

Loonkosten SW 
Overige personeels kosten SW 
Verstrekte subsidies 
Totaal personeels kosten SW 
Kosten regulier personeel 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfs kosten 
Financieringskosten 
Sub-totaal overige bedrijfskosten 

Sub-totaal bedrijfskosten 

Resultaat voor gemeentelijke 
bijdrage en dividend 

Vaste Gemeentelijke bijdrage 
Variabele Gemeentelijke bijdrage 
Ontvangen dividend 
Mutatie in reserves 

Totaal exploitatie resultaat 

Subsidieresultaat 
Operationeel resultaat 

21.092 20.944 22.612 22.170 21.557 20.974 

7.760 7.760 8.074 8.235 8.400 8.568 

-7.192 -6.793 -7.649 -7.467 -7.364 -7.197 

21.660 21.911 23.037 22.938 22.593 22.345 

65.804 62.850 62.592 61.475 59.554 57.766 
390 190 170 70 70 70 

66.194 

1.984 

-18.526 

309 

63.040 

2.063 

62.762 

2.057 

89.838 87.014 87.856 

-18.786 -18.463 

-91.402 -92.642 -91.830 

-4.154 -2.734 

-7.072 -11.006 -10.775 
7.380 6.852 8.041 

61.545 

2.057 

59.624 

2.057 

-18.368 -18.181 

-10.564 
10.564 

-10.205 
10.205 

57.836 

2.057 

86.540 84.274 82.238 

-69.950 -71.125 -70.654 -69.359 -67.111 -65.016 
-2.200 -2.044 -2.113 -2.080 -2.048 -2.018 

-726 -687 -600 -600 -600 -600 
-72.876 -73.856 -73.367 -72.039 -69.759 -67.634 

-11.376 -11.673 -11.421 -11.441 -11.366 -11.021 
-1.926 -2.060 -2.009 -1.958 -1.909 -1.862 
-4.733 -4.577 -4.485 -4.396 -4.308 -4.222 

-491 -476 -548 -573 -598 -623 
-17.728 

-90.407 -87.940 -85.362 

1.564 -5.628 -3.974 -3.867 -3.666 -3.124 

1.261 1.274 1.240 1.192 1.124 1.095 
2.675 2.542 2.029 

245 200 
366 

-9.868 
9.868 

Het kabinet is voornemens vanaf 1 januari 2013 te komen met nieuwe 
wetgeving met betrekking tot mensen met een (grote) afstand tot de 
arbeidsmarkt (de Wet werken naar vermogen). De gemeenten voeren 
hierin de regie. Het wordt voor de gemeenten daarom, ook met het oog 
op de toekomstige exploitatie en de rol van het eigen SW-bedrijf, hierbij 
uitermate belangrijk goede keuzes te maken. Omdat op dit moment nog 
niet bekend Is hoe de uitvoering van de Wet werken naar vermogen er 
exact uit komt te zien, welke rol WVS-groep hierin al dan niet krijgt 
toebedeeld en hoe de herstructurering van WVSjgroep gestalte zal krijgen, 
is het niet mogelijk een enigszins op reële cijfers gebaseerde meerjaren
raming vanaf 2013 op te stellen. Het is echter verplicht om een meerjaren
raming in de begroting op te nemen. We hebben |daarom een meerjaren
raming 2013 tot en met 2015 opgenomen waarbij er van uit wordt gegaan 
dat de aangekondigde rijksbezuinigingen vanaf 2013 doorgang vinden en 
WVS-groep uitsluitend de (huidige) Wet sociale werkvoorziening uitvoert. 
De daaruit voortvloeiende verliezen zullen ( bij ongewijzigd beleid) moeten 
worden opgevangen door verdergaande bezuinigingen, herstructurering van 
WVS-groep en hogere gemeentelijke bijdragen. 

uitgangspunten meerjarenraming: 

- normale uitstroom SW + regulier \ 
- géén instroom SW 
- omzetstijging + 2 % per jaar per fte SW | 
- rijksbijdrage blijft op nivo 2012 ! 
- vaste gemeentelijk bijdrage daalt met 3 % per jaar 
- overige opbrengsten blijven constant 
- loonkosten SW per fte stijgen niet 
- kosten regulier personeel stijgen met 1,5 % per jaar per fte. 
- afschrijvingen nemen af door lagere investeringen 
- overige bedrijfskosten nemen af I 
- financieringskosten nemen iets toe vanwege oplopende rentevoet 
- ter dekking van een dreigend exploitatietekort is een extra variabele 

bijdrage van gemeenten opgenomen 
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Uw kenmeri< 

Geachte heer Havermans, 

Vorige week hebben wij met u gesproken over de bestemmtngsreserve "vakantiegeld" die een 
onderdeel vormt van het eigen vermogen van de gemeenschappelijke regeling WVS Groep per 
ultimo 2010. 

U heeft ons de vraag gesteld of en onder welke voorwaarden er mogelijkheden zijn deze reserve 
aan te wenden voor ander doeleinden dan de oorspronkelijke bestemming. 

In deze notitie gaan wij hier nader op in. 

Inleiding 

De werknemers van de WVS Groep (zowel ambtelijk als WSW) ontvangen op grond van de 
geldende arbeidsvoorwaarden vakantiegeld. Dit vakantiegeld wordt uitbetaald in mei, of bij een 
(eerdere) uitdiensttreding van een medewerker. 

Het vakantiegeld wordt gedurende het jaar opgebouwd. Dit betekent dat er op balansdatum voor 
de WVS-Groep een verplichting bestaat van 7/12^ van het in mei van het volgende jaar uit te 
betalen vakantiegeld. 

Volgens de geldende verslaggevingsregels (en specifiek artikel 44 lid 3 van het BBV) mag een 
dergelijke verplichting niet in de balans (als schuld) worden verwerkt. Dit in tegenstelling tot de 
verslaggevingsregels (BW 2 titel 9) zoals die gelden voor (bijvoorbeeld) B.V.'s en N.V.'s. 

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte 
Nederland, november 2010' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 
van toepassing. 
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 24362853. 

Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

http://www.deloitte.nl
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WVS Groep heeft in het verleden besloten om de per balansdatum opgebouwde verplichting toch 
tot uitdmkking te laten komen in de balans, door het vormen van de bestemmingsreserve 
vakantiegeld. 

Dit is toegestaan, omdat er geen sprake van verwerking als schuld. De bestemmingsreserve 
vormt immers een onderdeel van het eigen vermogen. Het staat het algemeen bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling vrij om tot de vorming van bestemmingsreserves te besluiten. 

Aanwending van de bestemmingsreserve voor andere doeleinden 

Het algemeen bestuur van de WVS Groep is bevoegd tot het nemen van besluiten tot het vormen 
of aanwenden van reserves. 

Dit betekent ook dat het algemeen bestuur (bijvoorbeeld) kan besluiten de doelstelling van de 
bestemmingsreserve vakantiegeld te wijzigen of de bestemmingsreserve op te heffen en het saldo 
toe te voegen aan de algemene reserve van de WVS-Groep. Vervolgens kan dit bedrag worden 
aangewend ter dekking van eventuele nadelige saldi. 

De verslaggevingsregels kennen hiervoor geen beperkingen. 

Overige aspecten 

Bij de afweging of tot "herbestemming" van de reserve wordt overgegaan, is het naar onze 
mening raadzaam de volgende aspecten in ogenschouw te nemen: 

• WVS Groep opereert (binnen haar wettelijke taak) als een onderneming en hanteert zoveel 
mogelijk bedrijfseconomische principes in haar bedrijfsvoering. Dit is één van de motieven 
geweest voor het in de balans zichtbaar maken van de opgebouwde vakantiegeldverplichting, 
zoals een reguliere onderneming dat ook doet. Het opheffen van de bestemmingsreserve zou 
in zekere zin een wijziging van dit principe inhouden. 

• Op enig moment kan de situatie ontstaan dat medewerkers van de WVS-Groep worden 
"overgenomen" door derde partijen, zoals gemeenten of bedrijven, of de WSW-populatie fors 
krimpt. Eén en ander is bijvoorbeeld aan de orde bij liquidatie van de WVS-Groep of, minder 
vergaand, bij overheveling van activiteiten. 

Afhankelijk van de situatie zal de WVS Groep op dat moment waarschijnlijk het vakantiegeld 
met de medewerkers moeten afrekenen, dan wel moeten vergoeden aan de partij die de op dat 
moment bestaande verplichting aan de werknemers overneemt. Het is niet waarschijnlijk dat 
de overnemende partij hiervoor op andere wijze financiering zal ontvangen. WVS Groep 
beschikt bij het opheffen van de bestemmingsreserve vakantiegeld niet meer over specifieke 
dekkingsmiddelen om met de medewerkers of de overnemende partij af te rekenen. Dit 
betekent dat op dat moment deze kosten ten laste van het exploitatieresultaat van dat jaar 
zullen komen. 
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• In zijn algemeenheid geldt dat het algemeen bestuur en de deelnemende gemeenten de keuze 
hebben (de voor de komende jaren) verwachte tekortente dekken uit gemeentelijke bijdragen^ 
dan wel uit (eventueel) beschikbare reserves. Dekking uit de reserves ontlast de gemeenten op 
korte termijn. Tegelijkertijd neemt de buffer om onverwachte exploitatie-tegenvallers af, wat 
op langere termijn een risico voor de gemeenten inhoudt. 

Op welke wijze deze aspecten worden meegewogen bij de besluitvorming inzake de huidige 
bestemmingsreserve is uiteraard aan het algemeen bestuur. 

Slot 

Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de directie en het dagelijks bestuur van de WVS Groep, 
ter communicatie met het algemeen bestuur inzake de besluitvorming over de 
bestemmingsreserve vakantiegeld van de WVS Groep. 

Wij vertrouwen erop u met deze notitie voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard 
graag bereid een nadere mondelinge toelichting aan u te verstrekken. 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B.V. 

Drs. W. Veldhuis RA 


