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Geachte heer, mevrouw,

Op 10 mei 2022 hebben wij kennis genomen van Jaarverslag en jaarrekening 2021 van de

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk). Paswerk

voert voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort de Wet sociale

werkvoorziening (Wsw) uit. In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat het Bestuur Paswerk

de concept jaarrekening jaarlijks ter informatie aan de gemeenteraden stuurt. Als bijlage bij deze

brief vindt u de jaarrekening en het jaarverslag 2021 van Paswerk.

Samenvatting

Vanwege Corona heeft Paswerk opnieuw een moeilijk jaar achter de rug. De vraag naar diensten en

producten lag daardoor beneden het normale niveau. Ook voor 2021 heeft het Rijk de specifieke

compensatieregeling gecontinueerd: voor de aan de GR deelnemende gemeenten bedroeg deze

compensatie € 453.782,00.

In 2021 is ook het nieuwe Participatiebedrijf gevormd. De kosten daarvan vielen samen met de

vervanging van het belangrijkste informatiesysteem. Paswerk sluit 2021 af met een exploitatie-

resultaat van € 419.626,00 negatief, vooral als gevolg van deze eenmalige lasten. Het bestuur van

Paswerk heeft besloten dit resultaat ten laste te brengen van de algemene reserve van Paswerk,

zodat dit jaar van de deelnemende gemeenten geen aanvullende bijdrage nodig is.

Operationeel resultaat Paswerk

Het operationele resultaat bedraagt in 2021 € 490.927,00 (positief). Het resultaat ligt daarmee lager

dan begroot. De afname komt door een lagere netto omzet als gevolg van Corona. De ‚

personeelskosten kwamen lager uit dan begroot. De overige bedrijfskosten waren, mede door de

eenmalige kosten vanwege de vorming van het nieuwe Participatiebedrijf, het nieuwe

informatiesysteem en voorzieningen in verband met Corona, hoger dan begroot.
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Exploitatieresultaat Paswerk

Het exploitatieresultaat is, naast het operationeel resultaat, opgebouwd uit het verschil tussen de

Wsw-bijdragen van gemeenten en de Wsw-personeelskosten. Dit wordt ook wel het tekort op de

Wsw, of subsidieresultaat genoemd. Het subsidieresultaat, dus het saldo van de bijdragen

gemeenten (inclusief Corona-compensatie) en de personeelskosten Wsw, bedraagt € 910.553,00.

Het subsidietekort is aanmerkelijk lager dan voor 2021 was begroot, wat positiefis.

Het operationeel resultaat van € 490.927,00 positief, verminderd met het tekort op de

personeelskosten Wsw van € 910.553,00 geeft een exploitatieresultaat van € 419.426,00 negatief.

Afname aantal Wsw'ers en toename aantal Nieuw Beschut werkers

De hierboven genoemde resultaten zijn behaald tegen hetlicht van een structureel afnemende Wsw-

populatie, die sinds de invoering van de Participatiewet steeds verder krimpt. In 2021 zijn er in totaal

42 Wswers uitgestroomd, vaak vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor

neemt de menscapaciteit jaarlijks af en daardoor ook het verdienvermogen van Paswerk.

De gemiddelde leeftijd van de nog aanwezige Wsw-populatie neemt toe: meer dan 52% van de

Wsw'ers is 55 jaar of ouder. Om de duurzame inzetbaarheid van de Wsw-populatie op peil te houden

is een bedrijfsbreed programma opgezet, ‘Alle Schakels Sterk’. Dat is gericht op het verbeteren van

de vitaliteit en gezondheid. Daarmee worden werkgerelateerde klachten voorkomen en wordt het

ziekteverzuim structureel verlaagd.

Tegenover de afnemende Wsw-populatie staat een groeiend aantal ‘Nieuw Beschut werkers’:

mensen die sinds 2015 vanuit de Participatiewet instromen en arbeidsvermogen hebben, maar nog

niet in een reguliere baan kunnen werken — ook niet met extra begeleiding en ondersteuning, maar

alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden — Paswerk-breed is het aantal

Nieuw Beschut werkers toegenomen van 62 in 2020 naar 81 in 2021. Het verdienvermogen van

deze groep is lager dan die van de Wsw-populatie, doordat de begeleidingskosten hogerliggen en

de opbrengsten door de aard van de werkzaamheden lager zijn. De toename van het aantal Nieuw

beschut werkers compenseert de afname van het aantal Wsw'ers daardoor niet. Om te voorkomen

dat het tekort hierop verder gaat toenemen en een te zware last legt op het Participatiebudget, heeft

het bestuur van de GR besloten dat Spaarne Werkt medio 2022 een plan moet presenteren waarin

voorstellen worden gedaan om het verdienvermogen te verhogen en de kosten te verlagen.

Conclusie

Paswerk sluit 2021 af met een negatief exploitatieresultaat van € 419.626,00. Het bestuur van

Paswerk heeft besloten om dit verlies te dekken uit het eigen vermogen van Paswerk. Dit betekent

dat dit jaar geen aanvullende bijdrage van de gemeenten nodig is. De solvabiliteit van Paswerk komt

hiermee niet in gevaar: na onttrekking van het negatieve resultaat 2021 bedraagt het eigen

vermogen ultimo 2021 € 6.331.456,00. De solvabiliteit komt daarmee uit op 60,6% ten opzichte van

64,1% in 2020. Dit percentageligt nog steeds ruim boven het door Paswerk vastgestelde minimum

van 30%.

De bijdragen per deelnemende gemeente (inclusief de extra Corona-bijdragen) zoals op genomenop

pagina 11 van de jaarrekening zijn conform de cijfers die zijn opgenomen indeja ening IASZ
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