
Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. Werkzaak begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. 
Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. Als het nodig is bieden we inkomens- 
ondersteuning of werk in een aangepaste omgeving.
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Geachte griffier, 
 
Hierbij ontvangt u de concept jaarrekening 2019. De concept jaarrekening is op 16 april 2020 
vastgesteld door het Dagelijks Bestuur (DB) van Werkzaak Rivierenland.  
 
We zijn trots u een concept jaarrekening te kunnen aanbieden waaruit blijkt dat we een grote bijdrage 
hebben geleverd aan het versterken van kwetsbare mensen en het versterken van een inclusieve 
arbeidsmarkt. Veel organisatiedoelen zijn behaald, waarbij we beter presteerden dan het landelijk 
gemiddelde. Het verschil hebben we onder andere gemaakt door een goede samenwerking met 
andere partijen. Op het totaal van de geldstromen presenteren we een voordeel ten opzichte van de 
begroting. 
 
Gemeenten kunnen conform de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland hun zienswijze 
kenbaar maken op dit concept. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad uiterlijk 19 juni 2020 
schriftelijk aan ons mee te delen.  
 
Na ontvangst van uw reactie wordt de concept jaarrekening 2019, onder bijvoeging van de zienswijze 
van gemeenteraden, de reactie van het DB daarop en zo nodig, een nota van wijziging aangeboden 
aan het Algemeen Bestuur (AB). De behandeling van de stukken in het AB is gepland op 9 juli 2020.  
 
Met vriendelijke groet, 
het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, 
 
de secretaris,  de voorzitter 

 
mevrouw E. Boer  MBA  de heer C. Stolwijk 
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