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1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 van het Werkvoorzieningsschap Zuid –
Kennemerland (Paswerk);
2. Het bestuur Paswerk over deze zienswijze te berichten.

Aanleiding en beoogd effect
De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) voert voor de
gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort de Wet
sociale werkvoorziening (Wsw) uit. In de Gemeenschappelijke Regeling Paswerk is bepaald dat de
gemeenteraden bij het bestuur Paswerk vóór 1 juli hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren
brengen (artikel 32). Omdat de raadsvergadering Bloemendaal is verplaatst naar 6 juli en hiermee de
afgesproken termijn niet gehaald kan worden, heeft het Bestuur Paswerk in de vergadering van 12 april
2017 toestemming gegeven aan de raad Bloemendaal om de zienswijze later in te dienen.
Strategisch Verbeterplan Paswerk 2015-2018
Met de komst van de Participatiewet is de instroom in de sociale werkvoorziening afgesloten, waardoor
de formatie krimpt. Ook het Rijksbudget per SW-medewerker neemt geleidelijk af. Om de sociale
werkvoorziening gezond te houden is daarom in 2015 het Strategisch Verbeterplan Paswerk 2015-2018
vastgesteld. In het Strategisch Verbeterplan zijn maatregelen afgesproken om de kosten te verlagen en
het verdienvermogen te optimaliseren. De inspanningen zijn gericht op zes sporen. Paswerk ligt voor op
schema wat betreft het verbeterplan. Zo is er sprake van een daling van de ambtelijke personeelskosten
en van de kosten van de infrastructuur.
Positief operationeel resultaat
In de begroting 2018 wordt uitgegaan van een toename van het operationeel resultaat. Het operationeel
resultaat is de netto omzet, minus de ambtelijke personeelskosten en overige bedrijfskosten. Het
operationeel resultaat bedraagt in 2018 naar verwachting € 2,1 miljoen.
De inschatting is dat dit resultaat de komende jaren verder blijft stijgen. Dit komt door het op niveau
blijven van de netto omzet bij een dalende SW formatie, een hogere omzet bij de unit beschut werk en
dalende ambtelijke personeelskosten.
Tekort Rijksfinanciering
Tegenover de positieve ontwikkeling van het operationeel resultaat staat een oplopend tekort op de
Rijksfinanciering voor de SW-medewerkers, door een dalende Wsw-subsidie. Dit tekort komt in 2018
naar verwachting uit op € 3,1 miljoen. Gezien het begrote positieve operationeel resultaat van Paswerk
bedraagt het feitelijke tekort ongeveer € 1 miljoen. Wat dit betekent per gemeente is te zien in
onderstaande tabel.

Kanttekeningen
De Rijksbijdragen Wsw (Wsw-deel Participatiebudget) in de ontwerpbegroting zijn gebaseerd op de
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de landelijke meicirculaire 2017. In verband met de wettelijke aanlevertermijnen is het niet mogelijk
om deze budgetten af te wachten. Volgens Paswerk is de uitkomst van de begroting een conservatief
scenario en kan de praktijk financieel gunstiger uitvallen, maar dit is niet zeker. Bij de
septembercirculaire 2018 worden de definitieve bedragen per gemeente voor 2018 vastgesteld. Op
basis hiervan wordt afgerekend.
Het tekort Paswerk bedraagt in 2018 naar verwachting ongeveer € 1 miljoen. Het aandeel van de
gemeente Bloemendaal in het tekort bedraagt € 36.692. Bij het opstellen van de Kadernota 2018-2021
wordt dit tekort meegenomen.
Politieke keuzeruimte
De politieke ruimte bevindt zich binnen de mogelijkheden die de gemeenschappelijke regeling van Paswerk
biedt en de samenwerking tussen de betrokken politieke partijen/gemeenten. Elke gemeente wordt
gevraagd een zienswijze in te dienen op de hier aan de orde zijnde ontwerp documenten. Op 12 juli 2017 zal
de begroting 2018 door het bestuur van Paswerk worden vastgesteld. Voor 1 augustus 2017 zal de
begroting worden verstuurd aan de Gedeputeerde Staten van provincie Noord – Holland.
Gedachtegang
N.v.t.
Overwegingen van het college
Wij hebben kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2018 van Paswerk en stellen u voor conform het
conceptbesluit te besluiten en het bestuur van Paswerk conform de conceptbrief uw zienswijze kenbaar te
maken.
Middelen
Conform het Strategisch Verbeterplan streeft Paswerk naar verbetering van het operationele resultaat
en vermindering van de kosten. Zoals beoogd is het operationeel resultaat van Paswerk hierdoor
verbeterd, waardoor het Wsw tekort deels gedekt kan worden. Het operationeel resultaat is echter niet
voldoende om het totale Wsw tekort te compenseren.
De Rijksoverheid blijft naar verwachting tot 2020 jaarlijks oplopend bezuinigen op de Wsw-subsidie.
Uitgaande van de meerjarenbegroting Paswerk betekent dit dat de gemeente elk jaar wordt
geconfronteerd met een oplopend tekort op de Wsw (in 2021 tot ca. € 101.000).
Gelet op de prognose van een toenemend aantal bijstandsgerechtigden komt het re-integratiebudget
steeds meer onder druk te staan. Ruimte voor dekking van Wsw tekorten is er in 2018 niet meer. Ook de
reserve uitvoeringskosten Participatiewet is na 2017 niet meer toereikend. Het voorstel is daarom om de
tekorten Wsw te dekken uit de integratie uitkeringen Sociaal Domein.
Participatie
n.v.t.
Communicatie
Het bestuur van Paswerk wordt per brief geïnformeerd over uw zienswijze.
Samenwerking (Heemstede)
De gemeente Heemstede maakt eveneens deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningsschap Zuid – Kennemerland (Paswerk).
Vervolgproces/evaluatie
De begroting 2018 wordt op 12 juli 2017 in de bestuursvergadering Paswerk vastgesteld.
Bijlagen
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Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie

