VOORSTEL aan Algemeen Bestuur

Onderwerp
Nummer
Datum
Karakter
Voorgesteld besluit

Bestemming jaarresultaat 2018

Nadere toelichting

Het jaarresultaat 2018 bedraagt batig € 54.000.
Voorgesteld wordt dit als volgt te bestemmen:
1. storten in de algemeen reserve € 41.000
2. retourneren aan Werkzaam WF € 5.600
3. retourneren aan de deelnemers € 7.400

21 maart 2019
Besluitvormend
Het AB besluit het resultaat 2018 als volgt te bestemmen:
Storting in de AR ad € 41.000;
retourneren aan WerkSaam WF € 5.600
en retourneren aan de deelnemers € 7.400.

Ad 1
Op basis van financiële uitgangspunten voor GR-en is de algemene
reserve van GR-en gemaximeerd tot 2,5% van het begrotingstotaal.
Voor SSC DeSom is dat voor 2019 € 184.000.
De algemene reserve bedraagt eind 2019 € 143.000.
Voorgesteld wordt € 41.000 te storten in de algemene reserve, zodat
we –met de post onvoorzien 2019 ad € 50.000- bijna (op € 9.000 na)
het benodigd weerstandsvermogen 2019 ad € 240.000 realiseren.
Ad 2
De geraamde bijdrage 2018 van WerkSaam WF is (in 2018 voor het
laatst) gebaseerd op een geraamd bedrag per werkplek. Omdat –met
dit batig resultaat- de werkelijke kosten per werkplek lager uitvallen
wordt voorgesteld het deel van het resultaat welke toerekenbaar is aan
WerkSaam WF (€ 5.600) te retourneren.
Ad 3
Een voorstel tot wijziging van de Regeling inzake o.a. de vorming van
bestemmingsreserves is niet (unaniem) door de raden aangenomen.
Voorgesteld wordt het resterende bedrag ad € 7.400 te retourneren
aan de deelnemers.

Wognum, 8 april 2019
Voorzitter van het dagelijks bestuur,

Directeur SSC DeSom,

G.J. Nijpels

P.A. Kuiken

BESLUIT van het Algemeen Bestuur
Nummer…….

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom ;
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom
d.d. 8 april 2019;

Besluit:
het batig jaarresultaat 2018 ad € 54.000 als volgt te bestemmen:
Storting in de Algemene Reserve
€
41.000
retourneren aan WerkSaam WF
€
5.600
en retourneren aan de deelnemers
€
7.400

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van gemeenschappelijke regeling SSC DeSom in
zijn openbare vergadering van 8 juli 2019.

de voorzitter,

de secretaris,

G.J. Nijpels

F.R. Streng

