
JAARREKENING 2015 
 

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland 
Paginanummer opnemen! 

Tijdigheid 
Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? 

Ja, stukken zijn 07-04-2016 ontvangen. 

Accountantsverklaringen  
Is de verklaring aanwezig  
(ja /nee) en welke soort verklaring? 

(pagina 43) 
Goedkeurende accountantsverklaring op getrouwheid en rechtmatigheid (zit bij 
definitieve stukken). Accountantsverslag zal nagezonden worden, zodra deze in 
het AB behandeld is. 

Weerstandsvermogen 
Hoogte algemene reserve t.o.v. richtlijn maximaal 2,5% van de 
lasten in uitgangspunten GMR’s. 

(pagina 10) 
Op 16 december 2015 heeft het algemeen bestuur besloten de maximale 
hoogte van de algemene reserve te stellen op € 155.000, zijnde de algemene 
reserve ultimo 2013. Dit is in de jaarrekening 0,38% van de lasten. Hiermee 
wordt voldaan aan de richtlijn van maximaal 2,5% van de lasten. 

Risico’s 
Conclusies over wel/niet voordoen van risico’s uit de 
risicoparagraaf zoals eerder opgenomen in begroting. Is de 
invoering van de Vennootschapsbelasting meegenomen? 

Risico’s VPB niet opgenomen. Vanuit Deloitte is op 28 oktober 2015 een brief 
verstuurd naar de belastingdienst met het verzoek om het WNK aan te merken 
als niet-belastingplichtig. Tot op heden nog geen reactie van de belastingdienst 
ontvangen. Uitgaande dat dit verzoek gehonoreerd wordt, is het risico voor het 
WNK zo goed als nihil.  

Resultaatbestemming 
Het resultaat wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de Algemene 
reserve 
Toetsen en kort beschrijven of de resultaatbestemming voldoet 
aan de vastgestelde uitgangspunten.  
Als een tekort verhaald moet worden op de gemeenten is dan een 
overzicht met het bedrag per gemeente opgenomen? 

(Pagina 26) 
Het voorstel wordt gedaan om een bestemmingsreserve te vormen van het 
resultaat 2015 ten behoeve van de éénmalige extra last van zeven maanden 
vakantiegeld ter grootte van € 209.000. Door de invoering van het individueel 
keuze budget (IKB) in 2017 wordt er in 2016 een kortlopende verplichting 
aangegaan. De bestemmingsreserve wordt ingezet ter dekking van deze kosten. 
 
Voor het resterende resultaat 2015 wordt het voorstel gedaan volgens artikel 24 
van de Gemeenschappelijke Regeling, het verrekenen met de deelnemende 
gemeenten. 
 
De verrekening met de deelnemende gemeente is conform uitgangspunten 
begroting 
 

Bezuinigingsopgave 
Is van de bezuinigingsopgave (5-10% in 2012-2014), de 
gerealiseerde bezuiniging en de invulling hiervan apart 
opgenomen? 

Geen bezuinigingsopgave meer. Wel hantering nullijn voor loon- en 
prijscompensatie. Deze is gerealiseerd.  
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Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland 
Paginanummer opnemen! 

Aanvullende informatie is onderstaande aanwezig? 
- overzicht van inwoners per gemeente 
- overzicht van % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente. 
- overzicht opbouw loon- en prijsontwikkeling 

- Geen overzicht van inwoners per gemeente. Deze maakt ook geen 
onderdeel uit van de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage. 

- Overzicht van % (verdeelsleutel) bijdrage per gemeente is opgenomen 
(pagina 37) 

- Er is geen loon- en prijscompensatie toegekend, dus niet van toepassing. 
Beleidsverantwoording 
Is aangegeven of de in begroting opgenomen werkzaamheden/ 
beleidsdoelen ook zijn uitgevoerd cq de beleidsdoelstellingen zijn 
gehaald? (afwijkingen vermelden) 
 

(pagina 7+8) 
Beleidsverantwoording is summier. Op pagina 7 wordt uitgebreid ingegaan op 
de transitie. Er is ook kort iets opgenomen over de overige 
programmaverantwoording op pagina 8. 

Investeringen: 
Is er een overzicht of paragraaf met stand van zaken van de in 
dat jaar geplande investeringen? Uitgevoerd cq doorgeschoven cq 
duurder of goedkoper? 

Investeringsoverzicht is opgenomen (pagina 27) 
Niet opgenomen: 

- Jaar toekennen krediet 
- Doorloop naar volgend jaar 
- Verwachte afrondingsjaar. 

Schuldpositie 
Is de totale schuldpositie inzichtelijk opgenomen? 

Pagina 30 en 31 
De schuldpositie is opgenomen in de balans en uitgebreid toegelicht op pagina 
30. Er is onderscheidt gemaakt tussen langlopende (> 1 jaar) en kortlopende (< 
1 jaar) schulden. 

Kengetallen financiële positie 
Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de 
financiële positie van de GR?  

(Pagina 11 en 12) 
Basisset kengetallen zijn opgenomen en zeer uitgebreid toegelicht. 

1. Netto schuldquote (wel en niet gecorrigeerd) 
2. Solvabiliteit 
3. Structurele exploitatieruimte 

Er is een uitgebreide toelichting opgenomen bij de kengetallen. 
EMU-saldo 
Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury 
opgenomen (a.g.v. wet HOF) 
Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de 
lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van 
de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de 
deelnemende gemeenten. 

(pagina 15) 
EMU saldo is opgenomen. 

  
Is er nog verrekening nodig van de toegekende Geen verrekening nodig 
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Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland 
Paginanummer opnemen! 

loonindexatie i.v.m. afwijkingen op loonontwikkeling 
conform 1.3? 
Overige opmerkingen 
 
 

 

Advies 
 
 

De jaarrekening geeft een compacter beeld van de programmaverantwoording 
in vergelijking tot voorgaand jaar. Hierin is een kwaliteitsslag gemaakt. 
Het WNK voldoet op veel punten aan de nieuwe BBV regelgeving, terwijl deze 
voor de gemeenschappelijke regelingen pas een jaar later van kracht worden. 
 
Voor de beleidstoelichting zou het voor WNK aan te raden zijn om in de 
toekomst per programma een aantal herkenbare en SMART gedefinieerde KPI’s 
te formuleren. Het ontwikkelen van KPI’s zou kunnen passen in het 
transitieproces waarin WNK zich bevindt en een goede aanvulling op de 
bestuursinformatie, zoals die nu door WNK wordt verstrekt.  
 
In 2015 is WNK van start gegaan met het uitbrengen van kwartaalbrieven. In 
deze berichten wordt op een kort en bondige manier verslag gedaan over de 
belangrijkste ontwikkelingen binnen WNK. Hiermee worden de bestuurders 
regelmatig op een heldere, kort en bondige manier meegenomen in de 
ontwikkelingen die spelen binnen WNK. 
 
De jaarrekening 2015 voldoet op veel punten aan de nieuwe BBV regelgeving 
(Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten), terwijl deze 
voor de gemeenschappelijke regelingen pas een jaar later van kracht worden. 
In de jaarrekening 2015 van het WNK zijn alle verplichte elementen 
opgenomen. 

 
 
 
BEGROTING 2017 Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland 

Paginanummer opnemen! 
Tijdigheid 
Is de begroting op tijd (voor 15 april) ontvangen? 

Ja 



BEGROTING 2017 Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland 
Paginanummer opnemen! 

Indexering gemeentelijke bijdrage 
Zijn de berekening en de uitgangspunten van deze berekening, 
gesplitst in loon en prijsindexering, opgenomen? 

Pagina 9 
Voor loon- en prijsindexatie van de kosten is uitgegaan van de verwachtingen 
die cao ambtenaren en cao SW. In 2017 is rekening gehouden met een 
gemeentelijke bijdrage van € 0 en daarmee is de loon- en prijsindexatie ook 0% 

Is door deelnemers verzocht om gebruik te maken van 
artikel 2 verzoek tot ombuiging of bezuiniging? 
 Zo ja, opnemen door welke deelnemer(s) en argumentatie 
betreffende wel niet overnemen opnemen in begroting. 

N.v.t. 

Nieuw beleid 
Is noodzaak onderbouwd in relatie tot de doelstellingen van de 
gemeenschappelijke regeling en hoe wordt het gedekt? 
(zie uitgangspunten voor onderwerpen die in ieder geval voor 
zienswijze moeten worden voorgelegd) 

N.v.t. 

Bezuinigingsopgave 
Als van toepassing: Is de bezuinigingsopgave 5-10% (2012-
2014) opgenomen en is aangegeven hoe deze wordt ingevuld? 

N.v.t. 

Bijdrage per inwoner 
Is er een overzicht van de bijdrage per gemeente en het aantal 
inwoners per deelnemende gemeente met peildatum opgenomen? 

Pagina 9: 
Er is alleen een bijdrage voor het transitieprogramma. Deze kosten zijn 
verdeeld op basis van aantal SE’s. Aangezien aantal inwoners geen onderdeel 
uitmaakt van de verdeelsleutel van de transitiekosten, is deze informatie niet 
opgenomen. 

Weerstandsvermogen 
Wordt er inzicht gegeven in de hoogte en doelstellingen van de 
bestemmingsreserves en de algemene reserve met een meerjarig 
overzicht van uitnamen c.q. toevoegingen? 

(pagina 11 en 23 
Hoogte algemene reserve en bestemmingsreserve is opgenomen. Verloop 
meerjarenperspectief is opgenomen in meerjarenoverzicht balansontwikkeling. 
Mutatie overzicht (uitnamen en toevoegingen) zijn niet opgenomen. Ook is geen 
uitleg gegeven over doel van de bestemmingsreserve. 

Risicoparagraaf 
Is er een beschrijving van de risico’s en de totale omvang van alle 
risico’s in euro’s opgenomen met uitsplitsing van het bedrag per 
deelnemende gemeente? Dit zodat de gemeenten dit mee kunnen 
nemen in de berekening van hun benodigd weerstandsvermogen?  

Er is een beschrijving van de risico’s en de mogelijke impact is in 3 mogelijke 
scenario’s opgenomen. De kans van voordoen van de risico’s is niet per risico 
individueel, maar voor de risico’s in zijn geheel opgenomen. Wel is een 
overzicht beschikbaar voor welk gedeelte de deelnemende gemeenten rekening 
moeten houden in hun eigen benodigd weerstandsvermogen. 

Meerjarenraming 
Is er een sluitende meerjarenraming? 

Pagina 25 
Meerjarenraming is sluitend.  

Wettelijke taken per gemeente: Pagina 20 
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Is er een bijlage opgenomen waarin per gemeente staat vermeld 
welke taken, conform de uitgangspunten bij de instelling van de 
betreffende GMR, worden verricht met de bijbehorende kosten?  

In grote lijnen wordt aangegeven welke taken door WNK wordt uitgevoerd 
conform regelgeving. Niet expliciet vermeld. 

Plus taken per gemeente: 
Als van toepassing: Is er een bijlage waarin per gemeente staat 
vermeld welke extra taken, met bijbehorend kosten, er worden 
uitgevoerd? 

Pagina 20 
In grote lijnen wordt aangegeven welke plustaken door WNK wordt uitgevoerd. 
Niet expliciet vermeld. 

Investeringen: 
Is er een overzicht of paragraaf met meerjarig 
investeringsoverzicht? 

Pagina 18 
Voor 2017 is een investeringsoverzicht opgenomen met nieuwe investeringen en 
investeringen die doorlopen vanuit oude jaren. Er is geen 
meerjareninvesteringsplan opgenomen in de begroting. 

Schuldpositie 
Is de totale schuldpositie inzichtelijk opgenomen? 

Pagina 24 
Uit de balans blijkt de schuldpositie van WNK. Hierin wordt onderscheid 
gemaakt in kortlopende en langlopende schulden. 

Kengetallen financiële positie 
Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de 
financiële positie van de GR?  

Pagina 13 en 14 
Verplichte kengetallen zijn opgenomen en uitgebreid toegelicht. 

- Netto schuldquote (wel en niet gecorrigeerd) 
- Solvabiliteit 
- Structurele exploitatieruimte. 

EMU-saldo 
Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury 
opgenomen (a.g.v. wet HOF) 
Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de 
lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van 
de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de 
deelnemende gemeenten. 

Pagina 22 
EMU-saldo is opgenomen. 

Opmerkingen 
 

 

Advies 
 

De begroting geeft een compacter beeld van de vier programma’s: 
dienstencentrum, sociale werkvoorziening, ondersteunende diensten & directie 
en transitieprogramma in vergelijking tot de begroting van 2016. Dit maakt het 
stuk goed leesbaar. De toevoeging van de begroting in één oogopslag geeft een 
bondige samenvatting van het gehele stuk. De toelichting was over het 
algemeen duidelijk en goed verzorgd. Hierin heeft WNK een kwaliteitsslag 
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gemaakt. De programma’s leveren meerjarig een positief resultaat op. 
 
De begroting 2017 voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Besluit Begroting 
en Verantwoording Provincies en Gemeenten. In de begroting 2017 van WNK 
zijn alle verplichte elementen opgenomen.  
 
In overeenstemming met de regionale afspraken over gemeentelijke bijdragen 
aan WNK is de bijdrage in deze begroting voor het eerst teruggebracht naar € 0. 
Dit is onder andere opgenomen in het bedrijfsplan 2014-2018 in verband met 
de transitie van WNK Personeelsdiensten. 
 
Voor de beleidstoelichting zou het voor WNK aan te raden zijn om in de 
toekomst per programma een aantal herkenbare en SMART gedefinieerde KPI’s 
te formuleren. Het ontwikkelen van KPI’s zou kunnen passen in het 
transitieproces waarin WNK zich bevindt en een goede aanvulling op de 
bestuursinformatie, zoals die nu door WNK wordt verstrekt.  
 
Conform de afspraken die gemaakt zijn, is de gemeentelijke bijdrage in deze 
begroting voor het eerst teruggebracht naar € 0. De gemeenteraad is zeer 
verheugd om te zien dat het verwachte resultaat meerjarig positief blijft.  

 
 


