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Aan:  
- het College van Burgemeester en Wethouders 
  van de lid-gemeenten van Werkzaak Rivierenland t.a.v. de secretaris 
- de raden van de lid-gemeenten van Werkzaak Rivierenland t.a.v. de griffier  
 
 

Uw kenmerk :   Inlichtingen : K. Rentenaar/R. Kenens 

Ons kenmerk : JR2018 Doorkiesnr. : 06-183 039 80 / 06-543 743 39 

Datum : 2 april 2019 Emailadres : krentenaar@werkzaakrivierenland.nl / 
rkenens@werkzaakrivierenland.nl 

 

Onderwerp : Zienswijzen bij de jaarstukken 2018 van Werkzaak Rivierenland  

 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Hierbij ontvangt u de concept jaarrekeningen 2018 van Werkzaak Rivierenland en bijbehorende 
stichtingen (Flex en Zeker en Werkzaak Plus) voor bespreking in uw college en raad. U krijgt de 
stukken toegestuurd op grond van artikel 34 lid b van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr). Volgens de Gemeenschappelijke Regeling stuurt Werkzaak de stukken voor 15 april van 
ieder jaar volgend op het verantwoordingsjaar op naar de gemeenten. 
 
De concept jaarstukken 2018 zijn behandeld door het Dagelijks Bestuur van Werkzaak 
Rivierenland in haar vergadering van 1 april 2019.  
 
Wij verzoeken u  om de stukken door te geleiden naar uw gemeenteraden. Zij kunnen bij het 
Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening naar voren brengen. Het 
Dagelijks Bestuur bespreekt de ingediende gemeentelijke zienswijzen en adviseert het Algemeen 
Bestuur, dat rekening houdend met de ingediende zienswijzen de jaarstukken vaststelt. 
 
U kunt de zienswijze van de gemeenteraden aanbieden tot uiterlijk 31 mei 2019.  
 
 
Belangrijkste resultaten: 
Voor een uitgebreid verslag van de in 2018 geboekte resultaten wordt verwezen naar het jaarverslag. 
Op hoofdlijnen is het volgende gerealiseerd: 
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Voortvloeiend uit de doelstellingen zijn voor 2018 voor onze bestuurlijke verantwoording  
operationele doelen en prestatie indicatoren vastgesteld. Daarvan is de realisatie in 2018 als volgt: 

Doelen  Realisatie Doelstelling 

Instroompreventie 62,3% 55% 

Groei plaatsingen (detacheringen) 6,4% 12% 

Grote Werkgevers 7 7 

Uitstroom door arbeid 362 360 

Prestatieindicatoren Realisatie Doelstelling 

Besparing Inkomensdeel € 2,0 mln. € 2,1 mln. 

Teruggevorderde uitkeringen € 1,6 mln. € 1,2 mln. 

Omzet € 8,7 mln. € 8,4 mln. 

 
Het aantal Werkzoekenden die begeleiding ontvangen van Werkzaak laat de volgende ontwikkeling 
zien: 

Werkzoekenden 1-1-2018 31-12-2018 verschil % 
 

Inkomensondersteuning 2.886 2.705 181 6,3% daling 

Loonkostensubsidies 162 232 -70 43,2% stijging 

Dienstverbanden 1.094 1.073 21 1,9% daling 

Totaal per categorie 4.142 4.010 132 3,2% daling 

De daling van het aantal werkzoekenden met Inkomensondersteuning (6,3%) is ca 1% hoger dan de 
landelijk gemiddelde daling over 2018 van ca 5,3% (bron: CBS). 
 
Financieel: 
Bovenstaande realisatie vertaalt zich in de financiële resultaten van Werkzaak. Het gevolg daarvan is 
dat de directe gemeentelijke kosten voor de zogenaamde grote geldstromen voor veel (niet voor 
alle) gemeenten binnen het rijksbudget zijn gebleven. Dit betreft de grote geldstromen buig/bbz 
(inkomensondersteuning/uitkeringen), de SW-uitvoering en de inzet van het participatiebudget. De 
kosten van de inleenvergoedinen worden in overeenstemming met het AB besluit van februari 2019 
over de deelnemende gemeenten verdeeld.   
 
Het exploitatieresultaat komt uit op een voordeel van € 2,3 mln. Bij de bestuursrapportage 
verwachtten we een voordeel van € 0,4 mln. Dit resultaat is als volgt per programma opgebouwd, 
waarna de belangrijkste oorzaken worden beschreven: 

Resultaat per programma    

Bedragen x €1.000 Begroting Wijziging  Realisatie 

Inkomen 3.644 3.378 3.045 

Werk -6.259 -5.965 -5.593 

Overhead 3.3884 3.943 1.917 

Saldo 1.269 1.356 -631 

Onttrekking reserves -1.269 -1.742 -1.638 

Saldo  0 -386 -2.269 

 
Het resultaat wordt mede veroorzaakt door de verkoop van de panden Unieweg en Panoven. Hierop 
is een boekwinst van € 0,7 mln. gerealiseerd. Daarnaast is actief gestuurd op de verlofstuwmeren en 
is een deel van de opgenomen verplichting conform wetgeving vrijgevallen. Hierdoor is het resultaat 
met € 0,6 mln. positief beïnvloed. Conform het besluit over de reserve startkosten liep deze reserve 
tot eind 2018. Het restant is daarom vrijgevallen in de exploitatie (€ 0,35 mln). De hogere omzet van 
€ 0,2 mln. verbetert ook het resultaat. Bij de vaststelling van de jaarrekening zal het AB besluiten 
over de bestemming van het resultaat.  
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Zoals hiervoor aangegeven bedraagt het exploitatieresultaat € 2,3 mln. Volgens het liquidatiebesluit 
Lander zal de boekwinst op de verkoop van de Landerpanden van € 0,7 mln. worden verdeeld onder 
de destijds aan Lander deelnemende gemeenten volgens de in het liquidatieplan opgenomen 
verdeelsleutel. De vrijgevallen reserve startkosten van € 0,35 mln. zal worden verdeeld onder de bij 
de start van Werkzaak deelnemende gemeenten volgens de toen geldende verdeelsleutel. Volgens 
de GR wordt het (restant) positieve resultaat op bedrijfsvoering tot een maximum van 3% van de 
jaarlijkse exploitatielasten (voor 2018 ongeveer € 91 mln.) gedoteerd aan het weerstandsvermogen.  
 
Gelet op de (over het algemeen forse) tekorten op het sociaal domein bij WMO en Jeugd, is het DB 
voornemens het AB te adviseren af te wijken van de GR en NIET het bedrag van € 1,25 mln. toe te 
voegen aan het weerstandsvermogen. Dit betekent overigens dat het weerstandsvermogen € 1,1 
mln. blijft en dat daarmee slechts 33% van de risico’s (totaalbedrag van € 3,35 mln.) wordt afgedekt. 
Als het AB het advies van het DB overneemt, is het belangrijk voor u als gemeenten hiermee bij de 
hoogte van uw algemene reserve rekening te houden. 
 
Verder is het DB voornemens het AB te adviseren een bedrag van € 0,45 mln. te gebruiken voor het 
vormen van een bestemmingsreserve voor personeel. Werkzaak heeft berekend dat dit bedrag de 
komende jaren aan WW-premies moet worden betaald voor lopende (exit-)trajecten van 
medewerkers. Dit is niet opgenomen in de begroting en  verstandig te reserveren. De accountant 
heeft hierop positief geadviseerd en zal dat in zijn verklaring opnemen.  
Verder is het DB voornemens het AB te adviseren een bedrag van € 0,1 mln. toe te voegen aan het 
innovatiebudget. Dit budget bedraagt op dit moment € 0,35 mln. Gelet op de ontwikkelingen die met 
uw gemeentelijke vertegenwoordigers in het AB van Werkzaak en uw raadsleden zijn gedeeld tijdens 
de strategische sessies, is het nodig tijdig te anticiperen op thema’s als robotisering en innovaties 
door te voeren. Hiertoe is een toevoeging aan het innovatiebudget meer dan wenselijk.  
 
Het resterende bedrag van € 0,7 mln. zal, bij instemming met bovenstaand advies, niet worden 
toegevoegd aan het weerstandsvermogen en volgens de voor 2018 geldende verdeelsleutel 
terugvloeien naar de gemeenten. 
 
Recapitulerend voornemen DB ter advisering AB: 

 
 
Accountant: 
De jaarrekening 2018 Werkzaak Rivierenland is door accountant Baker Tilly Berk (BTB) 
gecontroleerd. Het definitieve accountantsverslag volgt na interne review door de accountant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positief resultaat 2,30€        mln.

Boekwinst panden 0,70€        mln. naar gemeenten (obv liquidatie Lander)

Vrijval startkosten 0,35€        mln. naar gemeenten (obv bedrijfsplan Werkzaak)

Restant 1,25€        mln.

Bestemmingsreserve personeel 0,45€        mln.

Toevoeging innovatiebudget 0,10€        mln.

Restant 0,70€        mln. naar gemeenten (obv verdeelsleutel 2018)
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Uw reactie: 
Uw zienswijze zien wij met belangstelling uiterlijk 31 mei 2019 tegemoet. Wij vragen u er rekening 
mee te houden dat de stukken niet eerder gepubliceerd mogen worden dan na vaststelling door 
het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland (planning 4 juli 2019). Tot dat moment zijn dit 
concept stukken. 
 
 
Hoogachtend, 
Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, 
de secretaris,  de voorzitter,     
   
 
mevrouw E. Boer MBA de heer C. Stolwijk 
 
 
Een afschrift van deze brief zenden wij ook naar uw gemeentelijk vertegenwoordiger in het 
algemeen bestuur van Werkzaak Rivierenland. 
 
Bijlage(n): 

 Concept jaarrekeningen 2018 van Werkzaak Rivierenland en bijbehorende stichten 


