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DATUM  15 juni 2020 

AGENDAPUNT  3.05.06 

ONDERWERP  Zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 gemeenschappelijke regeling WerkSaam 

Westfriesland 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Welzijn & Zorg 

Inkomensvoorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK20000942 

AANLEIDING  In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke 

regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de 

begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In 

de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is 

vastgesteld dat de deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze 

kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van de GR WerkSaam Westfriesland  

heeft de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 toegezonden. Zij stelt uw raad in de 

gelegenheid uw zienswijze op deze stukken in te dienen. Het algemeen bestuur zal de 

jaarstukken 2019 en de begroting 2021 in de vergadering van 9 juli 2020 behandelen.  

KADER  De Wet gemeenschappelijke regelingen, de GR WerkSaam Westfriesland en de Financiële 

Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019).  

 

WIJ STELLEN VOOR  

 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019.  

2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 WerkSaam West-Friesland is de arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. WerkSaam voert 

voor de zeven Westfriese gemeenten de volgende regelingen uit:  

 De Participatiewet;  

 De inkomensvoorzieningen voor oudere en arbeidsongeschikte werknemers en 

zelfstandigen (IOAW en IOAZ);   

 Het bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz); 

 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW); 

 Laaggeletterdheid, volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). 

 

WerkSaam begeleidt en bemiddelt werkzoekenden naar werk. Regulier waar het kan en 

beschut waar het moet. De inwoners van de regio, die echt niet aan het werk kunnen, 

voorziet WerkSaam (tijdelijk) in het levensonderhoud met een uitkering. Werk is echter de 

rode draad bij WerkSaam, samen met de werkgevers.  
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ONDERBOUWING  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019. 

Jaarstukken 2019  

Het jaar 2019 stond voor de GR in het teken om inwoners van de regio Westfriesland zoveel 

mogelijk te laten participeren op de arbeidsmarkt en alleen aan hen een uitkering te 

verstrekken die dat echt nodig hebben. De doelstellingen zijn onderscheiden in vijf 

programma’s. Hieronder leest u per programma een samenvatting van de realisatie van de 

doelstellingen.  De gehele jaarrapportage 2019 vindt u in bijlage 1. 

 

Arbeidsparticipatie (pagina 6 en 7) 

 721 mensen aan betaald werk geholpen 

Het gestelde doel van 700 mensen aan betaald werk helpen is behaald.  

 107 mensen uit doelgroep banenafspraak geplaatst 

Het gestelde doel van 50 plaatsingen is behaald. WerkSaam motiveerde meer 

werkgevers om mensen uit de doelgroep in dienst te nemen. Dit is het resultaat van 

goed samenspel tussen UWV, onderwijs en samenwerkingspartners in de regio. 

Daardoor konden we 107 mensen uit de doelgroep plaatsen. Het gaat om mensen 

die alleen met loonkostensubsidie bij een werkgever kunnen werken. 

 Cliënten stijgen gemiddeld 0,2 trede op de participatieladder per jaar 

Het gestelde doel van stijging met 1 trede op de participatieladder is niet behaald. 

Deze KPI was toegevoegd om inzicht te geven in de ontwikkeling van cliënten. De 

stijging van gemiddeld één trede vraagt veel tijd. Daarmee is de lat - achteraf gezien 

- te hoog gelegd. 

 158 taaltrajecten verzorgd door het Taalhuis Westfriesland 

Het gestelde doel van 155 taaltrajecten voor laaggeletterden is behaald.  

 

Begeleide Arbeidsparticipatie (pagina 8 en 9) 

 Er zijn 80 fte aan beschutte werkplekken gecreëerd 

Het doel om 80 fte beschutte werkplekken te creëren is behaald.  

 Er zijn 9 participatieplaatsen gecreëerd 

Het doel om 25 participatieplaatsen te creëren is niet behaald. WerkSaam geeft 

hierover aan dat het afgelopen jaar de plaatsing van cliënten op een betaalde 

werkplek prioriteit heeft gekregen. Ook de inzet voor de nieuwe wet inburgering 

zorgde ervoor dat pas later is gestart met het creëren van de participatieplaatsen. 

Beleidscapaciteit ging naar inburgering in plaats van naar beleid voor 

participatieplaatsen. In het vierde kwartaal van 2019 zijn 9 participatieplaatsen 

gecreëerd. 

  

Inkomensregelingen (pagina 10, 11 en 12)  

 32% van de aanmeldingen heeft niet geleid tot een uitkering.  

Het gestelde doel dat 30% van de aanmeldingen niet onnodig leiden tot een 

uitkering is behaald.  

 100% van de onderhoudsplichten zijn in beeld 

Het doel dat 95% van alimentatie en onderhoudsplichten in beeld zijn en worden 

aangeschreven is behaald.  

 Vergeleken met 2018 zijn er 14% meer ZZP’ers of mensen die een eigen 

onderneming zijn gestart.  

Het doel om het zelfstandig ondernemerschap 10% meer (deeltijd)ondernemers dan 

in 2018 te stimuleren is behaald.  
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Plus, extra en overige taken (pagina 13 en 14) 

 Intensivering voor gemeente Koggenland op het gebied van extra re-integratie. 

Er zijn 40 kandidaten volledig uitgestroomd naar werk, 20 kandidaten zijn deels 

uitgestroomd en 11 zijn gestart op een beschut werken plek. Uw raad ontvangt nog 

een eindrapportage over de uitvoering van deze Plustaak.  

 Debiteurenbeheer bijzondere bijstand 

WerkSaam voerde de terugvordering van de bijzondere bijstand voor zes gemeenten 

uit. In 2019 is Koggenland ook aangesloten. De uitvoering verloopt volgens 

afspraak.  

 

Bedrijfsvoering (pagina 15 en 16)) 

 Verzuim voor WSW en beschut werken ligt op 10.2%  

Het doel dat het ziekteverzuim van de WSW- en Beschut werk-medewerkers 10,6% 

is, is behaald. Het verzuim ligt ruim onder het landelijke cijfer van 15%.  

 Cliënttevredenheid was een 6.7 

Het doel dat de cliënttevredenheid een 7.0 haalt is niet behaald. WerkSaam heeft de 

cliënttevredenheid over het eerste halfjaar van 2019 gemeten, met als gemiddelde 

cijfer een 6,7. Dat is voldoende maar met een kanttekening. Uit de evaluatie van het 

cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat de respons onvoldoende is. Daarom komt er 

een nieuwe opzet. Laagdrempeliger en kort volgend op de ontvangen dienst-

verlening. Dit cliënttevredenheidsonderzoek “nieuwe stijl” start in 2020. 

 

Doeltreffendheid  

In de jaarstukken is aangegeven dat de in de begroting 2019 opgenomen doelstellingen 

voor het grootste deel zijn gerealiseerd.  

 

Risico’s  

In de begroting 2020 had WerkSaam de volgende risico’s opgenomen: 

 Bepaling hoogte over te dragen participatiebudget; 

 Taakstelling re-integratiebudget; 

 Commerciële activiteiten; 

 Kosten bedrijfsvoering. 

 
In de jaarrapportage is opgenomen dat zich in 2019 geen van de risico’s in die omvang 

heeft voorgedaan dat een beroep moet worden gedaan op het weerstandsvermogen. Het 

risico met betrekking tot de commerciële activiteiten heeft zich in een andere vorm 

voorgedaan. De omzet is op peil gebleven, alleen de kosten die moeten worden gemaakt 

om de omzet te behalen zijn sterk gestegen. Dit heeft te maken met de afname van het 

aantal WSW’ers waarvoor in de plaats beschut werkers en mensen met een uitkering 

worden ingezet. Tot nu toe lukt het WerkSaam om die toename van kosten binnen de 

eigen begroting op te vangen (pagina 18).  

 

Coronavirus 

De risico’s van het Coronavirus zijn van een zodanig belang dat WerkSaam hierover een 

toelichting heeft opgenomen in de jaarrapportage (pagina 19).  
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WerkSaam heeft hierbij de risico’s op de volgende onderdelen beschreven:  

 Verstrekkingen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo) 

 Uitkeringslasten 

 Terugloop toegevoegde waarde 

 

Controleverklaring   

Er is een goedkeurende verklaring afgegeven over getrouwheid en rechtmatigheid (zie 

bijlage 3). 

 

2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021. 

Begroting 2021  

Doelstellingen begroting 2021 

De in de kadernota genoemde doelstellingen komen terug in de begroting 2021:  

 het beperken van de uitkeringslast; 

 het ontwikkelen van cliënten; 

 het bevorderen van de uitstroom van cliënten naar regulier werk; 

 Opstellen nieuw beleidsplan 2021-2025 in samenspraak met de gemeenteraden; 

 Op basis van een evaluatie de interne re-integratieactiviteiten verder verbeteren; 

 Voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving door de landelijke ontwikkelingen te 

implementeren. 

Hieronder geven wij een korte samenvatting van de begroting. Voor de gehele begroting 

van 2021 verwijzen wij u naar bijlage 4. 

 

In de begroting zijn de doelstellingen verder uitwerkt in de volgende programma’s:  

 Programma arbeidsparticipatie (pagina 8, 9 en 10) 

 Programma begeleide arbeidsparticipatie (pagina 11, 12 en 13) 

 Programma inkomensregelingen (pagina 14, 15 en 16) 

 Programma plus- extra en overige taken (pagina 17) 

 Bedrijfsvoering (pagina 18, 19 en 20) 

WerkSaam heeft de drie W-vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen 

en wat mag het kosten per onderdeel beantwoord. 

 
Risico’s 

WerkSaam heeft de volgende risico’s opgenomen in de begroting van 2021 (pagina 21): 

 Cao beschut werk 

 Wet Arbeidsmarkt in Balans  

 Ontwikkeling toegevoegde waarde hogere directe kosten (verloning) 

 

Weerstandsvermogen (pagina 22) 

Het beschikbare weerstandsvermogen is met 1,02 voldoende. Een weerstandsvermogen 

tussen de 1 en 1,4 wordt door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement als 

voldoende beschouwd. 

 

Rijksvergoeding eventueel niet toereikend (pagina 22) 

Bij gemeenten bestaat onzekerheid over de hoogte van de te ontvangen rijksvergoedingen 

voor het BUIG budget.  
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Het definitieve budget is tijdens het opstellen van de begroting van WerkSaam nog niet 

bekend. Daarnaast gaat het om open einde regelingen waarbij het Rijk niet alle lasten 

vergoedt. Hiervoor is een vangnetregeling met een eigen risico per gemeente. 

 

Financieel 

BUIG (pagina 15) 

De Algemene Bijstand (AB) uitkeringslasten 2021 hield WerkSaam tot voor kort gelijk aan 

de prognose voor 2020. Met de corona uitbraak is dit niet langer houdbaar. WerkSaam 

rekent op hogere uitkeringslasten omdat meer mensen van dit vangnet gebruik moeten 

gaan maken in tijden van een economische crisis. 

 

BBZ lasten (pagina 16) 

De BBZ lasten stijgen in 2020 explosief door de maatregel van het Rijk om zelfstandigen 

daar waar dat nodig is een inkomensaanvulling te geven tot het sociaal minimum. 

 

Loonkostensubsidie (pagina 16) 

De uitgaven voor loonkostensubsidie nemen jaarlijks toe. Dit zijn lasten voor cliënten en 

beschut werkers die zelfstandig niet het minimumloon kunnen verdienen. De 

loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. De meeste 

mensen maken langdurig gebruik van loonkostensubsidie waardoor een jaarlijks 

terugkerende stijging van de loonkostensubsidie wordt verwacht. 

 

Indexering 

De toegepaste indexering is conform FUGR 2019. De indexering bedraagt 2,3%. 

KANTTEKENINGEN  n.v.t. 

DUURZAAMHEID  n.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Er zijn geen alternatieve mogelijkheden. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 WerkSaam Westfriesland is een belangrijke samenwerkingspartner bij het realiseren van  

diverse maatschappelijke opgaves vanuit het Pact van Westfriesland.  

COMMUNICATIE  n.v.t. 

VERVOLG  Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het dagelijks 

en algemeen bestuur van de GR WerkSaam Westfriesland. De raad wordt geïnformeerd 

door het algemeen bestuur van de GR over het besluit over de begroting en de jaarstukken 

en op welke wijze de zienswijze hierbij is betrokken. 

BIJLAGEN  1. Jaarrapportage 2019 (D20.003504) 

2. Sociaal jaarverslag 2019 (D20.003507) 

3. Controleverklaring accountant 2019 (D20.003505) 
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Datum college: 26 mei 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

 

4. Concept ontwerpbegroting 2021 (D20.003506) 


