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Managementsamenvatting 

Voor u ligt de jaarrekening van Werkplein Fivelingo over het jaar 2019, met financiële verantwoording en 

verantwoording van de uitvoering van de DVO 2019 met de drie gemeenten Appingedam, Delfzijl, 

Loppersum. We kijken terug op wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben moeten doen en wat 

het heeft gekost.  

 

Op 1 januari 2020  telt het bestand uitkeringsgerechtigden 1493 huishoudens. Hiermee is het bestand 

qua aantallen op het niveau van januari 2014. Per saldo nam het aantal uitkeringsgerechtigden in 2019 af 

met 57 (in 2018: 137). Werkplein Fivelingo heeft de taakstelling om het bestand te verlagen met 150 

huishoudens in 2019 niet gehaald. Werkplein Fivelingo krijgt steeds meer te maken met een groep 

uitkeringsgerechtigden die een intensievere begeleiding vraagt als voorheen. Deze groep vindt het 

moeilijk om zelfstandig de weg naar werk te vinden vanwege o.a. multi-problematiek, weinig scholing 

en/of medische belemmeringen. Dit is een landelijke trend, die het gevolg is van veranderende wetgeving 

na invoering van de Participatiewet in 2015. 

In het derde tertaal  is onderzocht of en zo ja op welke aanpassingen in de werkwijze tot meer resultaat 

zouden leiden. Aan het eind van dat tertaal is gestart met het aanpassen van de werkwijze. De 

aanpassingen moeten in 2020 ten volle hun effect krijgen. 

 

De uitgaven op gebied van het  minimabeleid  zijn vrijwel  gelijk aan de uitgaven in 2018. De 

voorgenomen wijziging in beleid heeft niet plaatsgevonden. De kosten van SMI-kinderopvang stijgen ten 

opzichte van 2018 met ruim €50.000. Dit is ook een gevolg van een groeiende kwetsbare doelgroep, die 

steeds vaker een beroep doet op deze vorm van kinderopvang. Daarnaast is  er  een stijging van € 

200.000 zichtbaar in de kosten van bewindvoering. Werkplein heeft in 2019 te maken met ongeveer 120 

verschillende bewindvoerders. 

 

De omzetcijfers van het dienstverlening, productie en detachering vallen positiever uit dan begroot. In 

het Werkbedrijf zet de daling van het aantal SW-ers als gevolg van natuurlijk verloop verder door. Deze 

uitstroom is tot nu geleidelijk  aangevuld met instroom van Nieuw beschut Werk (volgens taakstelling 

25fte) en afspraakbanen. De loonkosten nemen toe als gevolg van inhuur van Nieuw Beschut Werk en 

Afspraakbanen op plaatsen die voorheen door SW-ers werden bemand. Daarnaast zijn deze nieuwe 

werknemers aangewezen op loonkostensubsidie uit het BUIG-budget . Per saldo dalen dus de SW-kosten 

en stijgen de uitvoeringskosten. Door deze ontwikkeling komt het rendement van verschillende 

afdelingen onder druk te staan. 

 

De totale personeelskosten zijn in 2019 € 553.535 hoger dan begroot. Deze stijging is een gevolg van een 

verschuiving van vast naar flex, CAO ontwikkelingen, veranderende wetgeving en een aanbesteding op de 

payroll organisatie. De materiële uitvoeringskosten komen in 2019 € 155.570 hoger uit dan begroot. De 

belangrijkste verklaring van de hogere kosten betreft de mutatie van de dubieuze debiteuren ad ruim € 

250.000.  Naast een aantal oude inmiddels oninbare vorderingen valt onder deze post ook het afboeken 

van de vordering op het failliet verklaarde Biopack ad bijna € 200.000. 

 

Het eindresultaat van 2019 bedraagt € 93.712 positief. 



J a a r s t u k k e n  2 0 1 9  | We r k p l e i n  F i ve l i ngo  

 

 

Jaarrekening 2019 - definitief  (10-04-2020) 

- 5 - 

1 Algemeen 

1.1 Inleiding 

Voor u ligt de jaarrekening van Werkplein Fivelingo over het jaar 2019, met financiële verantwoording en 

verantwoording van de uitvoering van de DVO 2019 met de drie gemeenten Appingedam, Delfzijl, 

Loppersum. We kijken terug op wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben moeten doen en wat 

het heeft gekost.  

 

2019 is een turbulent jaar geweest. Twee keer een wisseling van directie, tegenvallende resultaten als 

gevolg van het niet halen van de doelstellingen op uitstroom en minimabeleid, personele taakstellingen 

onder het flexibele personeel en negatieve publiciteit hebben voor onrust gezorgd onder het SW en 

ambtelijk personeel van Werkplein Fivelingo.  

In september wordt een prognose met daarin de verwachte uitkomsten van 2019 gepresenteerd aan 

bestuur en raden. De colleges van de drie gemeenten komen samen met een plan om het verwachte 

tekort te dekken. De raden besluiten om een taskforce in het leven te roepen, die toezicht houdt op 

Werkplein Fivelingo tot de herindeling en zorgt dat de raden tweemaandelijks worden geïnformeerd over 

de voortgang. De organisatie toont zich veerkrachtig en gaat  in het derde tertaal na de inrichting van de 

taskforce en de aanstelling van Gert-Jan van Westerveld als interim directeur, met hernieuwde energie 

verder. 

In 2019 wordt als vervolg op de voorgaande jaren na de fusie hard gewerkt om de financiële basis op 

orde te krijgen. Het is een jaar van opschonen en opbouwen. De vorming van het bedrijfsbureau en de 

inrichting van een nieuw inkoopproces  spelen hierbij een belangrijke rol. 

Tegelijkertijd komen in 2019 de werkzaamheden ter voorbereiding op de gemeentelijke herindeling op 

gang en wordt van een aantal medewerkers inzet gevraagd in de verschillende werkgroepen.  

 

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal.  

De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij 

 wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel  

beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de  

landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en  

van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen  

genomen. 
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1.2 Ontwikkeling doelgroep Participatiewet 

Op 1 januari 2020 telt het bestand uitkeringsgerechtigden 1493 huishoudens. Hiermee is het bestand qua 

aantallen op het niveau van januari 2014. Werkplein Fivelingo krijgt echter steeds meer te maken met 

een groep uitkeringsgerechtigden die een intensievere begeleiding vraagt als voorheen. Deze groep vindt 

het moeilijk om zelfstandig de weg naar werk te vinden vanwege o.a. multi-problematiek, weinig scholing 

en/of medische belemmeringen. Dit is een landelijke trend, die het gevolg is van de veranderde wet en 

regelgeving na de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015. 

Onderstaande afbeelding  laat zien hoe de samenstelling van de doelgroep over de jaren wijzigt.  

 

Afbeelding 1:  doelgroepen Participatiewet (Bron: Berenschot) 

 

 

Toelichting bij afbeelding 1 

De ontwikkeling van de doelgroep Participatiewet ziet er als volgt uit: 

- De Participatiewet bestaat in de eerste plaats uit de bestaande Wwb-ers (groene vlak). 

- Daarbovenop zijn gemeenten via de Participatiewet verantwoordelijk voor het zittend bestand Wsw (oranje 

vlak). Dat aantal gaat omlaag (er is geen nieuwe instroom meer) en daalt tot uiteindelijk nul. 

- De gemeenten creëren nieuwe beschutte banen, volgens de landelijke taakstelling. (blauwe  vlak)’. 

- De gemeenten plaatsen mensen uit de voormalige SW-doelgroep als afspraakbanen bij reguliere werkgevers 

(gele vlak). Op die manier zijn jaarlijks een gelijk aantal mensen met een beperking, aan de slag. 

- Daarbovenop zijn gemeenten verantwoordelijk voor de mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor 

Wajong (rode vlak). Deze groep wordt steeds groter. Deze mensen gaan door gemeenten ondersteund 

(afspraakbanen) aan de slag bij reguliere werkgevers. 
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2 Organisatie 

2.1 Doelen en activiteiten 

De Gemeenschappelijke regeling Werkplein Fivelingo heeft tot doel om de inkomensondersteuning voor 

inwoners die geen of onvoldoende inkomen hebben te verzorgen en deze inwoners te stimuleren en te 

ondersteunen bij het vinden van passend werk.  

Werkplein Fivelingo is, namens de colleges en Raden van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en 

Loppersum, belast met de uitvoering van de  Participatiewet, het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 

2004, de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers, de 

Wet Inkomensvoorziening oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen, de Wet sociale werkvoorziening, 

de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, het minimabeleid, de Wet kinderopvang, de 

Wet inburgering en de Wet educatie beroepsonderwijs en de op deze wetten gebaseerde regelgeving. 

De raden stellen het beleid voor het sociaal domein vast. Op basis van dit beleid sluiten de colleges en het 

bestuur van de organisatie een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af. In deze DVO wordt in ieder geval 

beschreven welk gezamenlijk beleid de deelnemende gemeenten hanteren; welk beleid voor de 

afzonderlijke gemeenten van toepassing is; een verdere specificatie van de taakverdeling tussen 

organisatie en gemeenten; welke resultaten worden afgesproken; welke informatie wordt verstrekt en 

hoe verantwoording wordt afgelegd.  

Op basis van de DVO wordt door de directie van de uitvoeringsorganisatie viermaandelijks een 

rapportage uitgebracht gericht aan het bestuur. Met deze tertaalrapportage verantwoord het dagelijks 

bestuur zich vervolgens aan de betrokken colleges en raden. 

 

2.2 Bestuur en directie 

Het bestuur van Werkplein Fivelingo bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een 

voorzitter. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De voorzitter is zowel 

voorzitter van het algemeen bestuur als van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 

leden afkomstig uit de colleges van de deelnemende gemeenten.   

In 2019 bestaat de directie uit de volgende personen:  

- De heer B. Lensink, interim directeur (1-1-2019 t/m 31-12-2019) 

- De heer G.J. van Westerveld, interim directeur (vanaf 19-11-2019)  

- De heer R. Kuipers, plaatsvervangend directeur/ afdelingshoofd  
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Algemeen Bestuur

Dagelijks Bestuur

Directeur

MT

Secretariaat

HRM, F inanciën

Inkomen en Werk&Opleiding Werk&Opleiding Ondersteunende

financ ieel  advies Extern Intern diensten

- Klantmanagers - Werckcoaches: - adviseurs onderzoek & - Arbo

  inkomen    - jongeren   ontwikkeling - Huisvesting

- Bezwaar & Beroep    - doelgroepen - Productie - Inkoop & aanbesteding

- Terugvord. en verhaal    - bemiddeling - Facilitair - Interne Controle

- Sociale recherche    - statushouders - Bedrijfsbureau - Communicatie

- Uitkeringsadm. - Werkgeversadviseurs - Back office - Financiën

- Detachering - HR-adviseurs

- Personeelsadministratie

- Salarisadministratie

- Archief

- Systeembeheerder

G em eenschappel i jke Regel ing

W erkplein F ivel ingo

2.3 Bedrijfsvoering  

Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de bedrijfsvoering van 

Werkplein Fivelingo. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de 

beleidsdoelstellingen uit de programma's/taakvelden te realiseren. Het betreft beleidsmatige (primaire) 

processen, ondersteunende (secundaire) processen en de sturing en beheersing ervan. 

2.3.1 Organisatieschema 

- Afbeelding 3: organisatieschema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting: 

De organisatie is ingericht op basis van haar 3 primaire processen "Inkomensvoorziening", "Werk en 

opleiding extern" en "Werk en opleiding intern". De 4
de

 afdeling "Ondersteunende diensten",  vormt de 

overhead voor de andere 3 afdelingen. 
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2.3.2 Personeel 

 

 Personeelsformatie SW en Nieuw beschut 2.3.2.1

 
Tabel: Overzicht personeelsbestand met een SW-dienstverband 

  31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 

Gem. aantal werknemers 409 387 368 

Gem. aantal voltijd 
werknemers 

234 223 209 

Gem. aantal deeltijd 
werknemers 

175 164 159 

Gem. FTE 359,63 341,96 322,86 

 
 

Toelichting 

Het personeelsbestand met een Sw-indicatie neemt af door uitstroom in verband met AOW-gerechtigde 

leeftijd, langdurig ziekte c.q. Wga en overlijden. De gemiddelde leeftijd van onze Sw-medewerkers is 52 

jaar. 110 medewerkers zijn 60 jaar of ouder. Door de taakstelling voor gemeenten tot plaatsing van 

mensen met een indicatie Nieuw Beschut zien we een nieuwe instroom van medewerkers. Deze 

medewerkers hebben een tijdelijk dienstverband bij Jobber. Zie ook paragraaf 3.4.1.2. 

 

 Personeelsformatie ambtelijke organisatie 2.3.2.2

De ambtelijke organisatie van Werkplein Fivelingo bestaat uit medewerkers met een vast dienstverband 

en medewerkers met een dienstverband bij een payroll-organisatie. Voor beide groepen medewerkers 

geldt dat medewerkers veelal werken met een langdurig dienstverband. De gemiddelde leeftijd van vaste 

medewerkers is 58 jaar. De gemiddelde leeftijd van de flexibele schil is 40 jaar. Als gevolg van natuurlijk 

verloop is de vaste formatie sinds 1 januari 2017 met ruim 12 fte gedaald. Deze formatie is gedeeltelijk 

vervangen door flexibele formatie. 

 

Tabel: Personeelsformatie ambtelijke organisatie 

  1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 31-12-2019 
Flexibele 

schil per 31-
12-2019 

Gem. aantal werknemers 77 73 68 64 38 

Gem. aantal voltijd 
werknemers 

51 46 45 40 10 

Gem. aantal deeltijd 
werknemers 

26 27 23 24 28 

Gem. FTE 70,69 66,65 63,07 58,58 33,01 
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2.3.3 Ziekteverzuim 

 

Tabel: Ziekteverzuim SW  

  
Werkplein 

Fivelingo Wsw 
Benchmark 

Wsw 

2019 15,80% 15,60% 

2018 13,30% 15,30% 

2017 11,70% 14,60% 

 
Toelichting: 

Het ziekteverzuim binnen Werkplein Fivelingo stijgt. Deze stijging heeft onder andere te maken met het 

stijgen van de gemiddelde leeftijd van de gehele groep Sw medewerkers en omdat mensen langer door 

moet werken. 

Het verzuimpercentage Nieuw beschut ligt in 2019 op 6,10% 

Het verzuim onder medewerkers Nieuw beschut is laag. De werkzaamheden voor deze medewerkers 

worden aangepast aan de beperkingen die de mensen hebben. Bij éen medewerker is in overleg het 

contract niet verlengd door langdurig ziekte. De instroom, het weer aan het werk zijn bij Werkplein 

Fivelingo, is nog relatief kort en mensen zijn erg gemotiveerd om weer aan het werk te zijn.  

 
Tabel: Ziekteverzuim ambtelijk 

  
verzuim-

percentage 
WPF 

Benchmark  
Totaal 

Werkplein 
Fivelingo 

Totaal 
Benchmark* 

2019 5,40% 7,30% 11,80% 14,30% 

2018 5,20% 6,60% 10,60% 14,00% 

2017 5,10% 6,20% 9,50% 13,30% 

 

Het verzuimpercentage onder ambtelijke medewerkers is hoog door een viertal langdurig zieke 

medewerkers met een vaste aanstelling. Eén medewerker is in oktober 2019 volledig afgekeurd. De 

oorzaak van verzuim is privé gerelateerd. De cijfers van 2018 wijken af van de gegevens zoals deze in de 

jaarrekening 2018 zijn gepresenteerd. Deze waren destijds vermengd de cijfers van Jobber (detachering). 

* De benchmark van Euro management consultants is gebaseerd op de aangeleverde gegevens van 68 

Sw-bedrijven 

 

2.3.4 Inkoop en aanbesteding 

Werkplein Fivelingo volgt het beleid van de gemeenten ten aanzien van het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid. 
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2.4 Verbonden partijen 

Jobber Arbeidsre-integratie is per 1-1-2017 meegegaan in de fusie van ISD Noordoost en Fivelingo.  

Daarmee is Werkplein Fivelingo 100% eigenaar van Jobber Arbeidsre-integratie B.V. te Appingedam.  

We zetten Jobber in voor de doelgroep Nieuw Beschut, afspraakbanen intern en in enkel gevallen voor 

afspraakbanen extern. Bedrijven die het nog niet aandurven om een kandidaat met indicatie afspraak een 

contract te bieden kan de eerste 6 maanden inhuren via Jobber. 

Om vorm te geven aan een inclusieve arbeidsmarkt is het uitgangpunt dat bedrijven zelf een gemêleerd 

personeelsbestand hebben en ook zelf ook mensen met uit de doelgroep in dienst nemen. 

 

Het BBV verbiedt Werkplein Fivelingo om haar 100% dochter Jobber Re-integratie BV te consolideren met 

de andere activiteiten van Werkplein Fivelingo.  

 

Tabel: verbonden partijen* 

  Ultimo 2018 Ultimo 2017 

  
   

  

Vreemd vermogen 
 

 €    18.000  
 

 €    18.000  

Eigen vermogen 
 

 €  411.171  
 

 €  581.551  

Totaal vermogen    €  429.171     €  599.551  

  
   

  

Resultaat na belastingen    €    59.620     €    30.158  

 

Toelichting: 

De jaarrekening 2019`Van Jobber Arbeidsre-integratie B.V. is bij het moment van opstellen van deze 

jaarrekening nog niet beschikbaar. 
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3 Jaarverslag 

3.1 Taakveld inkomensvoorzieningen 

Tot Inkomensvoorzieningen (taakveld 6.3) behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen: 

- Inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; 

- Geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; 

- IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers); 

- IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen); 

- Kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ 2004); 

- Kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit BBZ 2004; 

- Sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; 

- Gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en 

heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of 

chronische ziekte, etc. 

3.1.1 Doel en Resultaten  

Verlagen van het klantenbestand met 150 huishoudens naar 1400 per 1/1/2020 

100% van de aanvragen, bezwaar en beroep binnen de wettelijke termijnen afwikkelen. Onze ambitie is 

de aanvragen binnen een termijn van vier weken af te handelen. 

 

 Klantenbestand per gemeente 3.1.1.1

 
Tabel: mutaties klantenbestand per gemeente 

 

Gemeente 31-12-2019 31-12-2018 Mutatie in % 

 

Delfzijl   885 913 -3,07% 

 

Appingedam 410 429 -4,43% 

 

Loppersum 198 208 -4,81% 

 

Totaal   1.493 1.550 -1,87% 

 

 

Toelichting:  

In 2019 heeft Werkplein Fivelingo de verlaging van het bestand van uitkeringsgerechtigden die in 2018 is 

gerealiseerd niet volledig kunnen doorzetten. In 2019 stroomden in totaal 536 personen uit de uitkering. 

Er was sprake van een netto instroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden van in totaal  479. Per saldo 

nam het aantal uitkeringsgerechtigden af met 57 (in 2018: 137). In 2019 waren er 308 

uitkeringsgerechtigden in deeltijd aan het werk (in 2018: 368).  
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 Afhandelen aanvragen 3.1.1.2

 
Tabel: Afgehandelde aanvragen 

  
WWB / WIJ / IOAW / 
IOAZ 

Appingedam Delfzijl Loppersum Totaal 
Gem. 

doorlooptijd 
in weken 

  1e tertaal 2019 52 138 22 212 1,5 

  2e tertaal 2019 39 110 15 164 1,2 

  3e tertaal 2019 42 108 26 176 1,2 

  Totaal 133 356 63 552 1,3 

 

Toelichting:  

Het betreft hier het aantal geregistreerde aanvragen Het bruto aantal aanvragen bedraagt 596. Door 

scherp aan de poort te zijn hebben we 44 aanvragen voortijdig buiten het proces weten te houden.  

De gemiddelde doorlooptijden voor de aanvragen WWB, IOAW en IOAZ kunnen over 2019 bedraagt 1,3 

weken. Dat is een zeer korte doorlooptijd. De wettelijke termijn waarbinnen een besluit moet worden 

genomen over de aanvraag is 8 weken. Over het jaar 2018 waren er in totaal 572 afgehandelde 

aanvragen met een gemiddelde doorlooptijd van 1,3 weken. 

 

 Besparingen als gevolg van deeltijdwerk 3.1.1.3

 

Tabel: Bespaarde uitkeringen als gevolg van deeltijdwerk 

Periode   Deeltijd werk   
Bespaarde uitkering 
deeltijdwerk (in €) 

Totaal 2017   375   € 970.314 

Totaal 2018   368   € 911.420 

Totaal 2019   308   € 847.770 

 

 

Toelichting: 

In 2019  verwierven 308 personen op enig moment inkomsten uit deeltijdwerk. Hiermee wordt een 

besparing van  € 847.770 gerealiseerd op de uitkeringsuitgaven. Vanwege de inkomstenvrijlating bij 

deeltijdwerk leidt  een werkhervatting niet in alle gevallen tot een besparing op de BUIG-kosten. Tijdelijk 

werken bevordert uitstroom op de langere termijn.  

 

 

 

 

 

  



J a a r s t u k k e n  2 0 1 9  | We r k p l e i n  F i ve l i ngo  

 

 

Jaarrekening 2019 - definitief  (10-04-2020) 

- 14 - 

 Fraudeonderzoek 3.1.1.4

 
Tabel: Fraudeonderzoek 

  Fraudeonderzoek 
Aantal fraude 
onderzoeken 

Aantal 
huisbezoeken 

Oplossings  
percentage 

Opgespoord 
fraudebedrag 

  1e tertaal 6 15 79% € 17.084 

  2e tertaal 10 18 67% € 16.443 

  3e tertaal 8 17 55% € 58.125 

  Totaal 24 50 67% € 91.653 

 

Toelichting:  

In het 6-wekelijks handhavingsoverleg wordt het soort onderzoek bepaald. Geen enkele fraudemelding 

blijft liggen. Elk signaal wordt direct opgepakt en in het handhavingsoverleg besproken. Niet in elk 

onderzoek wordt fraude vastgesteld. Vaak ook tot aanpassing van de uitkering. Of beëindiging daarvan. 

Vanwege onderbezetting bij het team Handhaving zijn in het laatste half jaar 2019 vertragingen 

opgetreden in het opstarten en afhandelen van onderzoeken.  

 

 

 Vorderingen 3.1.1.5

 
Tabel: Ontwikkeling vorderingen in 2019 

Vorderingen       
in €  

  Saldo                                    
1-1-2019 

Aantal Opboekingen Ontvangsten 
Buiten   

invordering 
  Saldo                                    

31-12-2019 
Aantal 

Totaal WWB 2.389.515 666 594.221 -341.165 -308.225 2.334.346 643 

Totaal IOAW 15.101 7 4.163 -4.535 -2.091 12.639 4 

Totaal BBZ 535.713 44 128.739 -96.547 -45.692 522.213 44 

Subtotaal  2.940.329 717 727.123 -442.247 -356.008 2.869.198 691 

Totaal 
Bijzondere 
bijstand 

264.514 189 -7.169 -32.796 -9.100 215.450 148 

Totaal 
overige 

15.086 62 5.589 -4.925 -2.407 13.343 61 

Eindtotaal 3.219.929 968 725.544 -479.967 -367.515 3.097.991 900 

 

Toelichting:   

Werkplein Fivelingo heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de oorzaken van de afwijkingen (ten opzichte 

van andere gemeenten) op het gebied van de maatregelen, de incassoquote, de hoogte van de 

aflossingen. De uitkomsten van dat onderzoek zijn aangeboden aan het DB. Een belangrijke uitkomst is 

dat de hoogte van de terugvordering van invloed is op de kostprijs van de uitkering. De aanbevelingen uit 

het onderzoek zijn inmiddels opgepakt. Voor nadere informatie verwijzen we u naar de 3de  

tertaalrapportage 2019. 
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3.1.2 Financiële resultaten 

 Totaal 3.1.2.1

 

  Taakveld inkomensvoorzieningen Begroting  Realisatie Realisatie 
  totaal 2019 2019 2018 
          
  Bijstandsverlening (WWB) 22.374.920 20.796.032 21.749.468 
  Loonkostensubsidie BUIG 0 703.352 0 
  Kosten BBZ 155.000 229.750 106.048 
  Kosten WIJ 0 -2.145 365.110 
  Kosten IOAW 0 1.531.656 1.322.967 
  Kosten IOAZ 0 116.973 111.876 
  Kosten overig 0 28.792 9.226 
          
          
  Totaal lasten 22.529.920 23.404.410 23.664.695 
          
  Baten uitkeringen (ontv. debiteuren) 378.600 349.993 459.772 
  Inkomsten BBZ 155.000 229.030 0 
  Inkomsten IOAW 0 4.535 0 
          
          
  Saldo uitkeringslasten 21.996.320 22.820.852 23.204.923 

          

  Bijdrage gemeenten 22.088.900 22.820.852 22.768.426 

  Vangnetregeling 0 0 67.169 

          

  Totaal baten 22.088.900 22.820.852 22.835.595 

  saldo  -92.580 0 369.328 

 

Toelichting: 

Doordat Werkplein de uitstroomdoelstelling van 150 niet heeft kunnen realiseren, en ook de kosten van 

loonkostensubsidie zijn gestegen zijn de uitkeringslasten op het BUIG-deel ruim € 800.000 hoger dan 

begroot in 2019. De financiële effecten van de  extra uitstroom van 57 uitkeringsgerechtigden zijn niet 

volledig merkbaar in 2019. In vergelijking met 2018  zijn de uitkeringslasten € 384.000 lager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J a a r s t u k k e n  2 0 1 9  | We r k p l e i n  F i ve l i ngo  

 

 

Jaarrekening 2019 - definitief  (10-04-2020) 

- 16 - 

 Delfzijl 3.1.2.2

 

  Taakveld inkomensvoorzieningen Begroting  Realisatie t/m Realisatie 
  gemeente Delfzijl 2019 verslagperiode 2018 
          
  Bijstandsverlening (WWB) 13.341.020 12.309.215 12.888.010 
  Loonkostensubsidie BUIG 0 360.877 0 
  Kosten BBZ 100.000 95.780 61.512 
  Kosten WIJ 0 -2.145 -41 
  Kosten IOAW 0 780.128 857.499 
  Kosten IOAZ 0 55.709 62.696 
  Kosten overig 0 16.411 4.911 
          
          
  Totaal lasten 13.441.020 13.615.975 13.874.587 
          
  Baten uitkeringen (ontv. debiteuren) 252.600 204.436 356.704 
  Inkomsten BBZ 100.000 95.060 0 
  Inkomsten IOAW 0 1.421 0 
          
          
  Saldo uitkeringslasten 13.088.420 13.315.058 13.517.883 
          
  Bijdrage gemeente 13.108.700 13.315.058 13.517.883 
  Vangnetregeling 0 0 0 
          
  Totaal baten 13.108.700 13.315.058 13.517.883 
  saldo  -20.280 0 0 

 

 
De lasten BBZ bedragen € 95.780, hier tegen over staat totaal € 77.370 aan ontvangen baten,  waardoor de 
bijdrage van de gemeente uit komt op € 18.410.  
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 Appingedam 3.1.2.3

 

  Taakveld inkomensvoorzieningen Begroting  Realisatie t/m Realisatie 
  gemeente Appingedam 2019 verslagperiode 2018 
          
  Bijstandsverlening (WWB) 6.068.000 5.859.434 6.063.064 
  Loonkostensubsidie BUIG 0 223.677 0 
  Kosten BBZ 40.000 93.847 37.970 
  Kosten WIJ 0 0 0 
  Kosten IOAW 0 415.941 430.923 
  Kosten IOAZ 0 26.093 49.180 
  Kosten overig 0 7.659 4.315 
          
          
  Totaal lasten 6.108.000 6.626.651 6.585.452 
          
  Baten uitkeringen (ontv. debiteuren) 81.000 90.556 67.848 
  Inkomsten BBZ 40.000 93.847 0 
  Inkomsten IOAW 0 1.968 0 
          
          
  Saldo uitkeringslasten 5.987.000 6.440.280 6.517.604 

          

  Bijdrage gemeente 5.867.600 6.440.280 6.081.107 

  Vangnetregeling 0 0 67.169 

          

  Totaal baten 5.867.600 6.440.280 6.148.276 

  saldo  119.400 0 369.328 

 

 
De lasten BBZ bedragen € 93.847, hier tegen over staat totaal € 11.995 aan ontvangen baten,  waardoor de 
bijdrage van de gemeente uit komt op € 81.852. 
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 Loppersum 3.1.2.4

 
 

  Taakveld inkomensvoorzieningen Begroting  Realisatie t/m Realisatie 
  gemeente Loppersum 2019 verslagperiode 2018 
          
  Bijstandsverlening (WWB) 2.965.900 2.627.383 2.798.394 
  Loonkostensubsidie BUIG 0 118.798 0 
  Kosten BBZ 15.000 40.123 6.566 
  Kosten Wij 0 0 0 
  Kosten IOAW 0 335.587 365.151 
  Kosten IOAZ 0 35.171 34.545 
  Kosten overig 0 4.722 0 
          
          
  Totaal lasten 2.980.900 3.161.784 3.204.656 
          
  Baten uitkeringen (ontv. debiteuren) 45.000 55.001 35.220 
  Inkomsten BBZ 15.000 40.123 0 
  Inkomsten IOAW 0 1.146 0 
          
          
  Saldo uitkeringslasten 2.920.900 3.065.514 3.169.436 
          
  Bijdrage gemeente 3.112.600 3.065.514 3.169.436 
  Vangnetregeling 0 0 0 
          
  Totaal baten 3.112.600 3.065.514 3.169.436 
  saldo  -191.700 0 0 

 
De lasten BBZ bedragen € 40.123, hier tegen over staat totaal € 7.183 aan ontvangen baten,  waardoor de 
bijdrage van de gemeente uit komt op € 32.940. 
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3.2 Taakveld Bijzondere bijstand & overige regelingen 

Omschrijving taakveld  

Dit hoofdstuk betreft de kosten van het in opdracht van de gemeenten uitgevoerde armoedebeleid: 

bijzondere bijstand, meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc. 

 

3.2.1 Doelen en resultaten 

Doel: Werkplein Fivelingo voert diverse onderdelen van het minimabeleid uit voor de drie gemeenten. De 

drie gemeenten zijn in de afgelopen jaren geconfronteerd met budgetoverschrijdingen. Om beleid te 

kunnen aanpassen is inzicht in effectiviteit van het huidige minimabeleid noodzakelijk voor gemeenten. 

Naar aanleiding van cijfers in de tertaalrapportage kunnen gedurende het jaar keuzes gemaakt met 

betrekking tot vergoedingen in bijzondere bijstand en overige minimaregelingen. 

 

We besteden vooral aandacht aan preventieve schuldhulpverlening. Hier is een belangrijke rol weggelegd 

voor onze medewerkers. Zij zijn alert op signalen en (dreigende) schulden en spreken klanten aan op het 

tijdig doorgeven van veranderende situaties aan de belastingdienst en ons.   

Het minima beleid wordt door de drie gemeenten vastgesteld en door Werkplein Fivelingo uitgevoerd. 

 

 Aantal aanvragen minimabeleid 3.2.1.1

 

  Gemeente 
Aanvragen 

2019 

Percentage 
toegekende 
aanvragen 

Aantal 
klanten 

Klanten in 
de P-wet 

Overig 
Doorlooptijd 

in weken 

  Delfzijl 2.382 95% 1.347 1.047 324 1,68 

  Appingedam 1.083 94% 625 481 153 1,51 

  Loppersum 476 93% 283 229 62 1,87 

  Totaal  3.941 94% 2.255 1.757 539 1,68 

 

 

Toelichting: 

Het aantal aanvragen bedroeg in 2018 4.210  en is in 2019 met 269 gedaald. De doorlooptijd van de 

aanvragen is gedaald van 2,03 weken naar 1,68 weken. 
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 Webshop en kindpakket 3.2.1.2

Doel: In 2019 wordt het aanbod van de diverse kind voorzieningen geëvalueerd en beter op elkaar 

afgestemd. Dit heeft gevolgen voor het aanbod van Werkplein Fivelingo in de webshop. Een wijziging van 

de huidige opdracht met nadere regels en financiële afspraken wordt opgenomen in een addendum bij 

de DVO 2019-2020 en daar waar nodig verwerkt in een wijziging van de begroting. 

 

Realisatie: 

 

Tabel: verstrekkingen Webshop vs. aantal bereikte kinderen 

Gemeente 
Verstrekkingen 

Webshop 
2018 

Bereikte 
kinderen 2018 

Verstrekkingen 
Webshop 

2019 

Bereikte 
kinderen 

2019 

Uitgaven 
2019 

Appingedam 1.846   352 1.755  329 €   91.116 

Delfzijl 4.496   789 4.409  794 € 211.963 

Loppersum  686  139    609  126 €   31.801 

Totaal  7.028 1.280 6.773   1.249  € 334.880  

 

 

Toelichting: 

Bovenstaand overzicht laat zien dat de gemeente Delfzijl, van de 3 gemeenten, de meeste verstrekkingen 

heeft. Wel is er in de breedte sprake van een lichte daling van het aantal verstrekkingen in 2019 t.o.v. 

2018. Ook het aantal kinderen, welke zijn bereikt in 2019, is in de breedte licht afgenomen.  

Verklaring hiervoor is dat we strenger zijn aan de poort m.b.t. de sportkledingbonnen. Deze worden 

gelinkt aan bestellingen van sport in de webshop. De totale uitgaven in 2018 bedroegen € 361.524. 

Door een wijziging in presentatie is de vergelijking van de resultaten met de jaarrekening 2018 niet 

mogelijk. In bovenstaande tabel worden de unieke aantallen met elkaar vergeleken. 

 

 Collectieve zorgverzekering 3.2.1.3

 

Realisatie: 

 

Tabel: Aantal gebruikers vs. uitgaven collectieve zorgverzekering 

Gemeente 2018 2019 Uitgaven 2019 

Appingedam 406 433 €  34.292 

Delfzijl 788 882 €  82.745 

Loppersum  163 172 €  12.458 

Totaal  1.357 1.487  €  129.495  

 

 
Toelichting: 
De afgelopen jaar zien we het gebruik van de collectieve verzekering in zijn totaliteit toenemen met  

130.  Van de 3 gemeenten zit het grootste gebruik bij de gemeente Delfzijl. De totale uitgaven voor de 

collectieve zorgverzekering bedroegen in 2018 € 113.388. Door een wijziging in presentatie is de 

vergelijking van de resultaten met de jaarrekening 2018 niet mogelijk. In bovenstaande tabel worden de 

unieke aantallen met elkaar vergeleken. 



J a a r s t u k k e n  2 0 1 9  | We r k p l e i n  F i ve l i ngo  

 

 

Jaarrekening 2019 - definitief  (10-04-2020) 

- 21 - 

 Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden  3.2.1.4

Doel: In 2018 is er een landelijke regeling in werking getreden die mensen in de bijstand de kans geeft om 

in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de schuld bij de zorgverzekeraar en de 

bestuursrechtelijke premie die na 6 maanden wordt opgelegd. De 3 gemeenten verzoeken Werkplein 

Fivelingo in mei 2018 om een pilot te starten voor de duur van 1 jaar en stellen hiervoor middelen 

beschikbaar voor de uitvoering. In het derde tertaal 2019 besluiten de gemeenten om het project tot en 

met 31-12-2020 te verlengen. 

Realisatie:  

In onderstaande tabel maken we de deelname per gemeente en de uitgaven per gemeente inzichtelijk. 

 
Tabel: Deelname RUB 

Gemeente 
2018 (vanaf 

okt) 
2019 Uitgaven 2019 

Appingedam 16 15 €  9.722 

Delfzijl 29 31 € 16.013 

Loppersum  8 8 €  2.859 

Totaal  53 54 € 28.594 

 

toelichting: 

Het gebruik van de RUB is t.o.v. 2018 constant gebleven voor alle 3 de gemeenten.  

 

 Beschermingsbewind 3.2.1.5

Tabel: aantal onder bewind gestelden 

  Peildatum 
Onder bewind 

gestelden 
Met P wet 

Zonder P wet 
(NUO) 

  1-jan-19 418 208 210 

  1-jan-20 440 204 236 

 
Tabel: uitgaven bewindvoering per gemeente 

Uitgaven Bewindvoering     

  2018 2019 

Appingedam € 226.260 € 269.994 

Delfzijl € 399.775 € 542.131 

Loppersum € 99.792 € 117.287 

Totaal € 725.827 € 929.412 

 
toelichting: 
Het aantal 'onder bewind gestelden' blijft groeien. Ook het aantal bewindvoerders is gegroeid naar  ca. 

120 bewindvoerders.  De kosten voor bewindvoering zijn met ruim € 200.000 gestegen over 2019. Dat 

vraagt om een eenduidige aanpak met onderhavige wetgeving die in ontwikkeling is. Het aantal 

aanvragen om bijzondere bijstand voor deze kosten blijft navenant toenemen en de complexiteit daarvan 

is groot en bewerkelijk. Inmiddels zijn twee klantmanagers fulltime bezig met het afhandelen van de 

aanvragen en het verwerken van de wijzigingen. Dat gaat ten koste van de inzet van de overige 

klantmanagers.  
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 Kinderopvang 3.2.1.6

 

Doel: In 2019 wordt de uitvoering van de kinderopvang aangepast aan de kerntaak van Werkplein 

Fivelingo. De opvang met een sociale en/of medische indicatie wordt overgedragen aan de sociale teams 

van de gemeenten. 

Realisatie:  

Werkplein Fivelingo is voor een specifieke doelgroep belast met de uitvoering van de Wet kinderopvang. 

Het gaat hier om inwoners die geen werk hebben, die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen 

en die deelnemen aan een (re-integratie) traject naar werk. Zij kunnen in principe een 

kinderopvangtoeslag krijgen van de belastingdienst. Werkplein Fivelingo ondersteunt deze inwoners bij 

het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst en vergoedt de eigen bijdrage die 

ouders moeten betalen. In onderstaand overzicht  zijn de aanvragen die in 2019  zijn binnengekomen  

vermeld,  uitgesplitst naar gemeente en naar regulier of SMI. 

 

Tabel: Reguliere aanvragen + vergoeding eigen bijdrage 

Per gemeente Delfzijl Appingedam Loppersum Totaal 

Aantal 37 23 6 66 

Kinderen 54 32 7 93 

Uitgaven € 19.968 € 10.131 € 3.144 € 33.243 

 

 

Tabel: SMI-aanvragen + vergoeding eigen bijdrage 

Per gemeente Delfzijl Appingedam Loppersum Totaal 

Aantal 16 11 3  30 

Kinderen 25 13 4  42 

Uitgaven € 97.704 € 95.238 € 6.329 € 199.271 

 

Toelichting:  

De vergoedingen die de belastingdienst verstrekt voor kinderopvang lopen per kalenderjaar. Derhalve 

moeten de ouders die in aanmerking willen komen voor een vergoeding van de kosten kinderopvang bij 

aanvang van elke kalenderjaar bij  de belastingdienst een nieuwe aanvraag indienen. 

Ook voor de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang en SMI bij de gemeente dienen de ouders elk nieuw 

kalenderjaar een aanvraag in te dienen. Bij de, in totaal,  96 aanvragen  in 2019 gaat het om 135 

kinderen. Per 1 januari 2020 is de uitvoering van de kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie 

overgedragen aan de sociale teams van de Eemsdelta-gemeenten.  

 

In 2018 hebben 57 ouders een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor de vergoeding van 

de eigen bijdrage kinderopvang. Het gaat hierbij om reguliere opvang en vergoeding eigen bijdrage voor 

113 kinderen. De kosten hiervan bedroegen € 31.745. In 2018 hebben 29 ouders gebruik gemaakt van de 

SMI-voorziening. Daarbij gaat het om 35 kinderen. De totale kosten hiervan bedroegen € 155.132.  ten 

opzicht van 2018 zijn de kosten voor SMI-kinderopvang fors gestegen.  

 



J a a r s t u k k e n  2 0 1 9  | We r k p l e i n  F i ve l i ngo  

 

 

Jaarrekening 2019 - definitief  (10-04-2020) 

- 23 - 

3.2.2 Financiële resultaten 

 
 

   Taakveld bijzonder bijstand en ov. regelingen Begroting  Realisatie Realisatie 
  Totaal 2019 2019 2018 
          
  Verstrekkingen 1.087.000 1.180.552 1.183.903 
  Individuele inkomenstoeslag 260.000 324.870 312.700 
  Kindpakket 306.000 334.880 361.524 
  Participatiefonds 75.000 115.750 127.742 
  Computergebruik ouders        
  met schoolgaande kinderen 0 3.251 0 
  Stapelingsfonds 0 4.667 0 
  Collectieve zorgverzekering 69.000 129.495 113.388 
          
  Totale lasten 1.797.000 2.093.465 2.099.257 
          
  Bijdrage gemeente 1.797.000 2.060.086 2.042.752 
  Terugvordering/eigen bijdrage 0 33.379 56.505 
          
  Totale baten 1.797.000 2.093.465 2.099.257 
          
  Saldo 0 0 0 

          
          

 

Toelichting: 

Het beleid is ongewijzigd gebleven waardoor de uitgaven in 2019 ongeveer gelijk zijn aan 2018. De in de 

begroting 2019 opgenomen besparing van € 300.000 kon daarom niet gerealiseerd worden. 
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 Gemeente Delfzijl 3.2.2.1

 

Taakveld bijzonder bijstand en ov. 
regelingen 

Begroting  Realisatie Realisatie 

Delfzijl 2019 2019 2018 
        
Verstrekkingen 615.000 705.737 694.091 
Individuele inkomenstoeslag 150.000 189.630 182.770 
Kindpakket 190.000 211.963 221.007 
Participatiefonds 45.000 69.200 74.550 
Computergebruik ouders        
met schoolgaande kinderen 0 1.500 0 
Stapelingsfonds 0 2.977 0 
Collectieve zorgverzekering 35.000 82.745 63.335 
        
Totale lasten 1.035.000 1.263.752 1.235.753 
        
Bijdrage gemeente 1.035.000 1.238.703 1.204.442 
Terugvordering/eigen bijdrage 0 25.049 31.311 
        
Totale baten 1.035.000 1.263.752 1.235.753 
        
Saldo 0 0 0 

 

 

 

 Gemeente Appingedam 3.2.2.2

 

Taakveld bijzonder bijstand en ov. 
regelingen 

Begroting  Realisatie Realisatie 

Appingedam 2019 2019 2018 
        
Verstrekkingen 310.000 320.750 343.543 
Individuele inkomenstoeslag 75.000 94.700 92.840 
Kindpakket 83.000 91.116 103.586 
Participatiefonds 20.000 31.850 35.442 
Computergebruik ouders        
met schoolgaande kinderen 0 1.352 0 
Stapelingsfonds 0 1.540 0 
Collectieve zorgverzekering 25.000 34.292 37.470 
        
Totale lasten 513.000 575.600 612.881 
        
Bijdrage gemeente 513.000 570.743 601.198 
Terugvordering/eigen bijdrage 0 4.857 11.683 
        
Totale baten 513.000 575.600 612.881 
        
Saldo 0 0 0 
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 Gemeente Loppersum 3.2.2.3

 
 

Taakveld bijzonder bijstand en ov. 
regelingen 

Begroting  Realisatie Realisatie 

Loppersum 2019 2019 2018 
        
Verstrekkingen 162.000 154.065 146.269 
Individuele inkomenstoeslag 35.000 40.540 37.090 
Kindpakket 33.000 31.801 36.931 
Participatiefonds 10.000 14.700 17.750 
Computergebruik ouders        
met schoolgaande kinderen 0 399 0 
Stapelingsfonds 0 150 0 
Collectieve zorgverzekering 9.000 12.458 12.583 
        
Totale lasten 249.000 254.113 250.623 
        
Bijdrage gemeente 249.000 250.640 237.112 
Terugvordering/eigen bijdrage 0 3.473 13.511 
        
Totale baten 249.000 254.113 250.623 
        
Saldo 0 0 0 

 

 



J a a r s t u k k e n  2 0 1 9  | We r k p l e i n  F i ve l i ngo  

 

 

Jaarrekening 2019 - definitief  (10-04-2020) 

- 26 - 

3.3 Taakveld Arbeidsparticipatie 

Tot Arbeidsparticipatie behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.  

3.3.1 Doelen en resultaten 

Doel: In de DVO 2019 staat als opdracht geformuleerd, dat Werkplein Fivelingo mensen met enig 

perspectief op betaald werk actief begeleidt naar de arbeidsmarkt. Het doel is een verlaging van het 

klantenbestand met 150 huishoudens per 1-1-2020   

Stabilisatie kandidatenbestand P-wet, ondanks nieuwe doelgroepen (ex. Wajong, Statushouders) en 

nieuwe wetgeving (verkorte WW-duur en latere pensioenleeftijd). 400 klanten in deeltijd aan het werk en 

50 klanten op afspraakbanen. Beweging is belangrijk voor door- en uitstroom 

Resultaten:  

In 2019 heeft Werkplein Fivelingo de verlaging van het bestand van uitkeringsgerechtigden die in 2018 is 

gerealiseerd niet kunnen doorzetten. In 2019 stroomden in totaal 536 personen uit de uitkering. Er was 

sprake van een  instroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden van in totaal  479. Per saldo nam het aantal 

uitkeringsgerechtigden af met 57 (in 2018: 137). Werkplein Fivelingo krijgt steeds meer te maken met de 

groep uitkeringsgerechtigden die een intensievere begeleiding vragen. Deze groep vindt het moeilijk om 

zelfstandig de weg naar werk te vinden vanwege o.a. multi-problematiek, weinig scholing en/of medische 

belemmeringen. 

In het derde tertaal  is onderzocht of en zo ja op welke aanpassingen in de werkwijze tot meer resultaat 

zouden leiden. Aan het eind van dat tertaal is gestart met het aanpassen van de werkwijze. De 

aanpassingen moeten in 2020 ten volle hun effect krijgen. 

 

Uitstroom 

In 2019 zijn 536 personen uit de uitkering gestroomd, van wie 208 naar betaald werk (arbeidsmatige 

dienstbetrekking, afspraakbaan, beschut werk, regulier werk en zelfstandig beroep). Er waren in 2019 308 

uitkeringsgerechtigden in deeltijd aan het werk. Van het totaal aan uitstroom behoorden 36 

uitkeringsgerechtigden tot de groep statushouders. Van hen stroomden 14  uit naar regulier betaald 

werk. Per eind 2019 telden de Eemsdelta-gemeenten samen 189 statushouders met een uitkering. 

 

De belangrijkste redenen voor uitstroom (aantal)in 2019 waren:  

1. Aanvaarden werk (beïnvloedbaar); (208). 

2. Verhuizing naar andere dan DAL-gemeenten (niet beïnvloedbaar); (52). 

3. Niet voldoen aan informatieplicht (niet beïnvloedbaar); (47). 

4. Aanvang studie (deels beïnvloedbaar); (34). 

5. Andere uitkering/pensioen/overlijden (niet beïnvloedbaar); (42). 

Een aantal factoren bij de genoemde uitstroom is door het Werkplein (deels) beïnvloedbaar. 

Vanzelfsprekend worden zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden gestimuleerd betaald werk te 

aanvaarden c.q. naar betaald werk begeleid. Met name bij jongeren geldt bovendien dat wordt ingezet op 

het starten van een studie (met studiefinanciering) of een betaalde BBL-opleiding. In die gevallen is 

sprake van uitstroom.  
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Instroom 

Er stroomden in 2019 een groot aantal nieuwe uitkeringsgerechtigden in: 479. De belangrijkste redenen 

voor deze instroom (aantal) waren: 

1. Einde dienstbetrekking zonder WW-recht; (116) ((beperkt beïnvloedbaar). 

2. Verhuizing van buiten Eemsdelta-gemeenten; (78) (niet beïnvloedbaar). 

3. Verlies van inkomen van ZZP’er of partner;(68) (niet beïnvloedbaar). 

4. Beëindiging andere uitkering (b.v. WW); (76) (beperkt beïnvloedbaar). 

5. Beëindiging studie; (47) (niet beïnvloedbaar).  

Zoals bekend is de arbeidsmarkt in belangrijke mate een flex-markt geworden: kortdurende 

arbeidsovereenkomsten, 0-urencontracten en deeltijdwerk al dan niet via uitzendbureaus. Bij veel van 

dergelijke (kortere) contracten wordt geen WW-recht opgebouwd, zodat men na afloop contract is 

aangewezen op een Participatiewetuitkering.  Dit verklaart het grote aantal nieuwe 

uitkeringsgerechtigden dat onder 1. wordt bedoeld. Voor zover het mensen betreft die via Werkplein 

Fivelingo naar werk zijn begeleid wordt uiteraard zoveel als mogelijk geprobeerd om draaideur-effecten 

te voorkomen door tijdig te bevorderen dat de contractduur wordt verlengd of aanvullend werk te 

zoeken. In die zin is dit beperkt beïnvloedbaar. 

Een aanzienlijk deel van de nieuwe uitkeringsgerechtigden bestaat uit mensen, die verhuizen vanuit  een 

niet-DAL gemeente. Deze instroom is voor Werkplein Fivelingo niet beïnvloedbaar. Een extra complicatie 

hierbij is dat het in veel gevallen om mensen gaat die vanwege bijvoorbeeld multi-problematiek niet 

gemakkelijk naar betaald werk te begeleiden is. Deze ontwikkeling is al geruime tijd gaande en vraagt om 

nader onderzoek. 

 

Bij de instroom van mensen vanuit de WW is wel beïnvloeding mogelijk, zij het zeer beperkt. Daarvoor is 

de medewerking van het UWV noodzakelijk en dat is, vanwege interne beleidsregels bij die organisatie, 

maar tot op zekere hoogte mogelijk.  

 

Ten behoeve van de toeleiding naar betaald werk werden in 2019 door Werkplein Fivelingo diverse 

instrumenten ingezet c.q. projecten gestart. Bij instrumenten gaat het om met name kortdurende 

trainingen zoals die gericht op het behalen van bijvoorbeeld een VCA-certificaat, een 

vorkheftruckcertificaat of een taxipas. Ook was er de samenwerking met Saaksumborg gericht op 

toeleiding naar betaald werk bij een zorginstelling. Daarnaast is aan enkele uitkeringsgerechtigden een 

microkrediet verstrekt t.b.v. het starten van een eigen bedrijf of is sprake geweest van financiering in het 

kader van de BBZ. 
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 Afspraakbanen 3.3.1.1

Op 1 januari 2020  zijn er 256 personen opgenomen in het doelgroepenregister. Daarvan hebben er op 

dat moment 78 een afspraakbaan (inclusief praktijkroutes). Beschikbaar voor bemiddeling en met 

bijstandsuitkering in het doelgroepenregister zijn 56 personen. De overige personen in het 

doelgroepenregister hebben geen uitkering of een UWV uitkering, of zijn fysiek en/of geestelijk niet in 

staat om te werken. 

 

 Statushouders 3.3.1.2

Doel: De gemeenten  Delfzijl,  Appingedam en Loppersum  stellen gezamenlijk € 127.500 ter beschikking 

voor de uitvoering van een pilot statushouders met als doel extra bemiddelingsactiviteiten te 

ondernemen met 45 statushouders en 20 statushouders duurzaam uit te laten stromen naar werk. 

Resultaten:  

In totaal ontvangen 189 statushouders een uitkering bij Werkplein Fivelingo. Na het project 'PIP' cq.  het 

in beeld brengen van de doelgroep, is de verwachting dat zo'n 65 statushouders binnen nu en twee jaar 

werk vinden. In 2019 stroomden 38 statushouders uit de bijstand. 

 

 Samenwerking in de arbeidsmarktregio 3.3.1.3

Werkplein Fivelingo werkte ook in 2019 samen met andere partijen in het kader van Werk in Zicht. Een 

van de projecten hierbij is Kansrijk Beroep. In 2019 stroomden 7 mensen met een uitkering 

Participatiewet via een opleiding daar uit naar betaald werk. Daarnaast zijn er 11 uitkeringsgerechtigden 

aangemeld voor een traject bij het 1000-banenplan. Daarvan zijn 2 uitkeringsgerechtigden uitgestroomd 

naar betaald werk. Nadat in het voorgaande jaar de kandidaten met een relatief korte afstand tot de 

arbeidsmarkt direct uitstroomden naar werk, hebben zij in 2019 vaak ook  een voorschakeltraject of extra 

begeleiding nodig. Dit beeld geldt voor alle deelnemende gemeenten in het 1000-banenplan. 

Vanuit het 1000-banenplan wordt gewerkt aan opleidingsmogelijkheden die beter aansluiten bij de 

veranderende doelgroep. Daarnaast worden naast bouw en techniek ook uitstroommogelijkheden naar 

andere kansrijke sectoren in het project opgenomen. Werkplein Fivelingo zoekt actief binnen het 

klantenbestand naar deelnemers die toe geleid kunnen worden naar 1000-banenplan, onder andere via 

de activeringsbijeenkomsten. 
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3.3.2 Financieel overzicht Arbeidsparticipatie 

 

 

Baten Arbeidsparticipatie Begroting  Realisatie Realisatie 
  2019 2019 2018 

        
P- budget reintegratie Appingedam 486.255 480.853 488.444 
P- budget reintegratie Delfzijl 1.065.187 1.050.504 1.067.082 
P- budget reintegratie Loppersum 270.558 262.284 266.422 
Incidentele subsidies 0 0 0 
Totaal budget re-integratie 1.822.000 1.793.641 1.821.948 
        
Projecten       
Bemiddeling statushouders  0 127.500 37.500 
Bemiddeling diverse projecten 0 53.115 0 
Uitstroom bijstandsgerechtigden  0 11.063 52.644 
    

 
  

        
  

  
  

Totaal budget projecten 0 191.678 90.144 
        
Kinderopvang       
Baten kinderopvang Appingedam 30.000 105.369 83.492 
Baten kinderopvang Delfzijl 102.500 117.672 92.768 
Baten kinderopvang Loppersum 30.000 9.473 10.617 
Totaal baten kinderopvang 162.500 232.514 186.877 
  

  
  

 Baten Arbeidsparticipatie  1.984.500 2.217.833 2.098.969 

        
        

Lasten Arbeidsparticipatie Begroting  Realisatie Realisatie 
  2019 2019 2018 

        
Personele kosten  765.500 758.891 848.495 
Materiële kosten 175.000 175.000 175.000 
Ingezette middelen re-integratieactiviteiten 845.921 525.038 768.940 
    

 
  

Bijdrage Onderwijs arbeidsmarkt 0 0 28.306 
Bijdrage WIZ 35.579 19.701 43.275 
Totaal lasten re-integratie 1.822.000 1.478.630 1.864.016 
        
Projecten       
Bemiddeling statushouders 0 127.500 37.500 
Uitstroom bijstandsgerechtigden 0 11.062 52.644 
Totaal lasten projecten 0 138.562 90.144 
  

  
  

Kinderopvang 
  

  
Kosten kinderopvang Appingedam 30.000 105.369 83.492 
Kosten kinderopvang Delfzijl 102.500 117.672 92.768 
Kosten kinderopvang Loppersum 30.000 9.473 10.617 
Totaal lasten kinderopvang 162.500 232.514 186.877 
        
 Ingezette re-integratiemiddelen  1.984.500 1.849.706 2.141.037 
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Staat van baten en lasten Begroting  Realisatie Realisatie 
  2019 2019 2018 
        
Arbeidsparticipatie baten 1.984.500 2.217.833 2.098.969 
Arbeidsparticipatie lasten 1.984.500 1.849.706 2.141.037 
Saldo 6.5 Arbeidsparticipatie 0 368.127 -42.068 

 

 
 
Toelichting 

De uitvoering van de reguliere re-integratieactiviteiten vallen € 368.127 voordeliger uit dan opgenomen 

in de vastgestelde begroting 2019 van WPF. Deze besparing is het gevolg van een nieuwe aanpak, die 

vanaf het derde tertaal 2019 wordt ingezet. 
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3.4 Taakveld Begeleide participatie 

Tot Begeleide participatie (taakveld 6.4) behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke 

participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:  

- Bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken 

dienstbetrekkingen; 

- Nieuw Beschut Werken. 

3.4.1 Doelen en resultaten 

 Personeel SW  3.4.1.1

Doel:  Uitstroom SW-medewerkers via natuurlijk verloop  gemiddeld 6% per jaar 

 

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari In 2015 hadden nog 552 personen een SW-

dienstverband. Op 1 januari 2020 zijn dat er 368. Totaal zijn dat er 184 minder. Er vindt natuurlijke daling 

van het aantal SW-medewerkers plaats door pensionering, ziekte en na twee jaar WGA of WIA en 

overlijden. 

 

 

Geformuleerd resultaat  1-1-2019   31-12-2019   Verschil 

 

            

 

Standcijfer SW-werknemers in 
personen:   

          

 

Beschut werk oud/ (nieuw beschut) 238   220   -18 

 

Werk op locatie 56   50   -6 

 

Gedetacheerd + Begeleid werken 118   98   -20 

 

Nieuw beschut 19   25   6 

 

            

 

Totaal 431   393   -38 

 
  

Toelichting:  

Er zitten 25 mensen in begeleid werken. Deze mensen hebben een dienstverband bij een externe 

werkgever. Mocht dat dienstverband eindigen dan hebben ze een terugkeergarantie bij het sw-bedrijf.  

 

 Nieuw Beschut 3.4.1.2

Doel:  De totale instroom in beschut werk bedraagt 25 op 1-1-2020 

Tot de doelgroep (nieuw) beschut werk behoren mensen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen 

werken, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning, maar die uitsluitend in een beschutte 

omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het gaat om 

mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van 

(structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag 

worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Ook niet met extra voorzieningen van gemeente 

of het UWV. Dit onderscheidt de doelgroep beschut werk van de doelgroep voor de banenafspraak. 
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Een belangrijk deel van de doelgroep betreft mensen met een Wajonguitkering. Beschut werk kan voor 

mensen met een Wajong-uitkering ook worden ingezet in combinatie met loondispensatie verleend door 

het UWV.  

De taakstelling gaat uit van aantallen aanstellingen gebaseerd op 31 uur. Bij aanstellingen onder de 31 

uur moet een hoger aantal plaatsingen worden gerealiseerd. Nieuw Beschut werk (NB) heeft altijd de 

vorm van een dienstbetrekking, bij een gemeente of bij een externe werkgever, waarbij de persoon loon 

krijgt voor de werkzaamheden die hij gedurende zekere tijd verricht. Bij WPF is elke plaatsing Nieuw 

beschut maatwerk, hierdoor is een nauwe samenwerking ontstaan tussen de werkcoaches en HRM. 

Maatwerk vraagt veel inzet en betrokkenheid van medewerkers en flexibiliteit van onze organisatie.  

Medewerkers Nieuw beschut hebben allemaal een tijdelijk contract tot maximaal 31-12-2020. 

 

Resultaten: 

tabel: plaatsingen Nieuw Beschut 

Nieuw Beschut 
Werken 

Te 
realiseren 
plaatsen in 

2019 

Aantal uren 
Aantal 

personen 
geplaatst 

Geplaatst 
in uren 

Nog in te 
vullen uren 

Delfzijl 13 403 14 352 51 

Appingedam 6 186 6 180 6 

Loppersum 6 186 4 112 74 

Totaal 25 775 24 644 131 

 

Toelichting:  

Er werken 19 mannen en negen vrouwen in Nieuw beschut. Acht medewerkers hebben een leeftijd 

tussen 19 en 30 jaar en 16 medewerkers hebben een leeftijd tussen de 30 en 54 jaar. De gemiddelde 

leeftijd van medewerkers Nieuw beschut is 36 jaar. 
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3.4.2 Financieel overzicht 

Het aantal Wsw medewerkers neemt minder snel af dan de afbouw van de Wsw subsidie. Hierdoor wordt 

het verschil tussen de loonkosten Wsw en de subsidie ieder jaar groter. Dit betekent dat het op termijn 

onmogelijk is deze tekorten op de normale bedrijfsvoering te dekken. 

 

Tabel:baten en lasten begeleide participatie 

 Baten begeleide participatie  Begroting  Realisatie Realisatie 
  2019 2019 2018 
        
        
Bijdragen DAL 10.582.000 10.713.420 10.959.212 
Subs. Buitengemeenten 0 0 0 
Bijdrage Ten Boer 55.000 88.332 103.955 
Opbr. prod. en dienstverl. 3.380.000 3.330.621 3.207.065 
Overige opbrengsten 175.000 880.228 333.440 
Totaal baten 14.192.000 15.012.601 14.603.672 

        

 Kosten begeleide participatie  Begroting  Realisatie Realisatie 
  2019 2019 2018 
        
Loonkosten Wsw 10.637.000 10.640.602 11.063.167 
Loonkostensuppletie BW 200.000 187.866 241.841 
Overige SW kosten 360.000 328.998 315.566 
Loonkosten nieuw beschut 0 303.656 214.219 
Loonkosten afspraakbanen 0 253.985 0 
Tegemoetkoming LIV 0 -132.215 -145.671 
Totaal kosten 11.197.000 11.582.892 11.689.122 

        
Saldo 2.995.000 3.429.709 2.914.550 

Toelichting:  

De loonkosten van Nieuw Beschut werk (NBW) en afspraakbanen waren niet begroot, maar  zijn een 

voortvloeisel van de Participatiewet. 

De overige  opbrengsten zie toelichting op pagina 36. 
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3.4.3 Loonkosten SW per gemeente 

 

   Specificatie loonkosten SW  Begroting  Realisatie Realisatie 
   per gemeente 2019 2019 2018 
          
  SW loonkosten Appingedam 4.815.785 5.044.739 5.061.262 
  SW loonkosten Delfzijl 4.816.088 4.774.279 4.885.638 
  SW loonkosten Loppersum 950.127 894.402 1.012.312 
  Bijdrage Ten Boer 55.000 88.332 103.955 
          
  Totaal doorbelasting 10.637.000 10.801.752 11.063.167 

  

Toelichting:  

Waar voorheen de ‘woongemeente’ centraal stond bij de verdeling van de Wsw-middelen is dat vanaf 

2017 de gemeente waar de medewerker zijn dienstverband heeft. Het voordeel hiervan is dat er 

nauwelijks meer verrekening tussen gemeenten hoeft plaats te vinden. Het nadeel is dat de gemeente 

Appingedam relatief veel van de subsidietekort van de buitengemeenten voor haar rekening krijgt.  

 

3.4.4 Opbrengsten productie en dienstverlening 

De opbrengsten uit productie en dienstverlening en de overige opbrengsten zijn opgebouwd uit de bruto 
omzet minus de kosten van de omzet. 
 
 

  Begroting  Realisatie Realisatie 
Resultaatoverzicht 2019 2019 2018 
        
Omzet productie en dienstverlening 6.470.000 6.576.449  6.351.877 
Overige omzet 315.000 986.841  578.454 

Totaal omzet 6.785.000 7.563.290 6.930.331 

        
Kosten van de omzet 3.230.000 3.352.441 3.389.826 
        
Overige opbrengsten  3.555.000 4.210.849 3.540.505 

 
tabel: Opbrengsten SW 

  Opbrengsten begeleide participatie Begroting  Realisatie Realisatie 
  (Ntw) 2019 2019 2018 
          
  Dienstverlening 1.430.000 1.318.901 1.389.478 
  Productie 800.000 999.858 802.249 
  Detachering 1.150.000 1.011.862 1.015.338 
  Overig 175.000 880.228 333.440 
          
  Totaal opbrengsten  3.555.000 4.210.849 3.540.505 
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tabel:specificatie opbrengsten SW 

    Begroting  Realisatie Realisatie 
  Opbrengsten productie en dienstverlening 2019 2019 2018 
          
  -Schoonmaak  380.000 467.909  521.701 
  -Wasserij 230.000 302.996  271.145 
  -Verpakken 450.000 249.161  349.855 
  -Groen 325.000 265.946  232.863 
  -Magazijn 45.000 32.889  13.914 
  Dienstverlening 1.430.000 1.318.901 1.389.478 
          
  -Atelier 150.000 136.244  178.127 
  -Metaal 100.000 189.896  161.115 
  -Montage / stoffeer 380.000 499.727  326.530 
  -Electronica / assemblage 170.000 173.991  136.477 
  Productie 800.000 999.858 802.249 
          
  Detachering  1.150.000 1.011.862  1.015.338 
          
  Opbrengsten productie en dienstverlening 3.380.000 3.330.621 3.207.065 

          

    Begroting  Realisatie Realisatie 
  Overige opbrengsten  2019 2019 2018 
          
  -Huuropbrengsten Fivelpoort 90.000 130.434  137.949 
  -Kantine 60.000 144.612  80.356 
  -Overige 25.000 605.182  115.135 
          
  Overige opbrengsten  175.000 880.228 333.440 

 

 

3.4.5 Toelichting 

Algemeen 
De afdelingen dienstverlening en productie laten in 2019 met 10 verschillende werksoorten zowel ten 

opzichte van de begroting als het resultaat van 2018 een positief resultaat zien. Er wordt planmatig 

gewerkt volgens vaste werkprocessen, facturen gaan op tijd de deur uit en er vindt controle op 

debiteuren plaats. Prijsafspraken worden heroverwogen en we nemen afscheid van niet rendabele 

projecten of opdrachtgevers. Met een dalende groep SW en instroom van Nieuw Beschut met een 

grote begeleidingsbehoefte, vraagt dit grote inzet van de aanwezige teammanagers. 

 
Dienstverlening 
Schoonmaak is ten opzichte van  2018 qua omzet gedaald. Heel bewust is afscheid genomen van een 

aantal niet rendabele projecten. Het bemensen van de projecten blijft een uitdaging aangezien het 

werk fysiek belastend is voor de ouder wordende SW-medewerkers. Waar nodig en verantwoord zetten 

we medewerkers met een indicatie afspraakbaan in. 

De wasserij heeft door een efficiencyslag en extra WMO klanten een positief resultaat behaald zowel 

ten opzichte van de begroting 2019  als het resultaat van 2018. 

De afdeling verpakken waar de grootste en meest kwetsbare groep werkt heeft gekozen voor één 

opdrachtgever. Dat geeft rust en een continue stroom aan werk. Het lucratieve stickerwerk is komen te 

vervallen waardoor de opbrengsten zijn achtergebleven op de begroting 2019 en het resultaat 2018.  
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De opdrachtgevers van de groenwerkzaamheden zijn tevreden, de opbrengsten zijn ten opzichte van 

2018 gestegen bij een gelijkblijvende omzet. Ten opzichte van de begroting blijft groen wel achter. Een 

grotere focus op gemeentelijke opdrachten en minder op particulier werk verklaart dit. 

 

Productie 

De omzet op het atelier is vergelijkbaar met 2018 maar de kosten zijn gestegen. De opbrengsten blijven 

daardoor achter op de begroting 2019. Een extra order eind 2019 biedt goede vooruitzichten voor 

2020. 

Ondanks krappe bezetting en een afgeschreven machinepark laat de afdeling metaal een veel positiever 

resultaat zien dan begroot. Klanten waar Werkplein een jarenlange samenwerking mee heeft hebben 

extra orders geplaatst. 

Een grote orderstroom voor de bekleding van bus stoelen heeft de afdeling stoffeer in 2019 extra werk 

bezorgd. Het resultaat van deze afdeling valt bijna € 120.000 voordeliger uit dan begroot.  

De resultaten van de afdeling Elektronica zijn conform begroting 2019. 

Detachering 

De resultaten van detachering zijn lager dan begroot, maar marginaal lager dan 2018. Gedurende 2019 
zijn er een aantal detacheringen om diverse redenen gestopt.  
 
Overige opbrengsten 

huuropbrengsten 

Per 1 april 2019 heeft de gemeente Appingedam, ten behoeve van het team CJG een ruimte gehuurd 

aan de Fivelpoort. De huurovereenkomst loopt tot aan de herindeling. De jaarlijkse huuropbrengst 

bedraagt € 5.221 excl.  BTW per jaar (bedrag 2019). 

Per 1 juli 2015 huurt Biopack de voormalige metaalhal en een kantoor op de 1e verdieping van 

Werkplein Fivelingo. In 2019 is  huur/servicekosten betaald conform een betalingsregeling (€43.000). 

Ten tijde van het  samenstellen van de jaarrekening vraagt Biopack faillissement aan en laat Werkplein 

achter met een vordering van € 200.000. Deze vordering is in 2019 afgeboekt op de voorziening 

oninbare debiteuren. De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € 90.000 excl BTW en indexeringen vanaf 

2016. Eveneens excl. een vergoeding voor leveringen gas, stroom en facilitaire services. Eventuele 

nieuwe  huurafspraken voor 2020 worden verwerkt in de gewijzigde begroting 2020. 

Per 1 juni 2019 heeft BBC Bouwmanagement de huur van de 2e verdieping aan de Fivelpoort opgezegd. 

Hiermee was een huuropbrengst inclusief servicekosten van € 11.670 excl. BTW ( excl. Indexeringen 

vanaf 2015) per jaar mee gemoeid. 

Per 1 maart 2019 heeft Taxi van Dijk/Connexion de huur van de kantoorunits op het terrein van de 

Fivelpoort opgezegd. Hiermee was een huuropbrengst inclusief servicekosten van  € 6.792 excl  BTW ( 

excl indexeringen vanaf 2014) per jaar mee gemoeid. 

kantine 

De resultaten van de kantine overstijgen de begroting. Met name CVW zorgde voor een constante 

stroom van omzet. De samenwerking met CVW is helaas in december beëindigd. De omzet van de eigen 

kantine is vrij constant. In mei 2019 vond er voor het eerst sinds jaren een prijsverhoging plaats. 
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Overig 

Onder de overige opbrengsten worden met name niet begrote, incidentele posten, geboekt. De overige 

opbrengsten in 2019 zijn € 580.000 hoger dan begroot en € 490.000 hoger dan 2018. Dit wordt met 

name veroorzaakt door 3 incidentele opbrengsten in het jaar 2019. Werkplein Fivelingo verzorgt de 

administratie en trajectbegeleiding van Jobber B.V.  De vergoeding over het jaar 2018 ad bijna €129.000 

is niet verantwoord in het jaar 2018, maar nu alsnog in het jaar 2019. Verder wordt elk jaar de 

openstaande vorderingen op bijstandsdebiteuren gewaardeerd. De waardering per ultimo  2019 heeft 

er in geresulteerd dat ruim  €  129.000 in 2019 kan vrijvallen. 

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 is besloten om €214.000 in rekening te brengen bij de 

gemeenten, ter dekking van het tekort. Deze werd in eerste instantie via de balans geboekt, maar dient 

via de exploitatie 2019 te lopen. 

3.5 Ondersteuning organisatie 

3.5.1 Doelen en resultaten 

Doel: het verhogen van de efficiency en effectiviteit; het verhogen van de output- en proceskwaliteit; het 

versterken van de kwaliteit van de dienstverlening; het versterken van de potentie van de organisaties 

om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en het verminderen van de uitvoeringskosten. Werkplein 

Fivelingo en Jobber dragen conform de oprichtingsbegroting  resp. € 300.000 en  € 230.000 bij uit de 

reserves. 

3.5.2 Uitvoeringskosten  

 Personeel 3.5.2.1

 
 

Uitvoeringskosten personeel Begroting  Realisatie Realisatie 
  2019 2019 2018 

        
Salariskosten vast personeel (ink.voorz.) 4.875.000 1.261.856 4.786.339 
Salariskosten vast personeel (begel. part.)   1.238.185   
Salariskosten vast personeel (arbeidspart.)   758.605   
Salariskosten vast personeel (overhead)   1.158.855   
Salariskosten tijdelijk personeel (ink. voorz.) 491.000 549.344 907.718 
Salariskosten tijdelijk personeel (begel. part.)   409.884   
Salariskosten tijdelijk personeel (arbeidspart.)   738.937   
Salariskosten tijdelijk personeel (overhead)   715.120   
Doorberekend naar arbeidsparticipatie   -738.937   
Inhuur personeel 121.500 24.561 185.580 

Overige personeelskosten 102.000 26.625 179.752 

        

Uitvoeringskosten personeel 5.589.500 6.143.035 6.059.389 

 

 

Toelichting 

De totale personeelskosten zijn in 2019 € 553.535 hoger dan begroot.  Bij de 2e tertaalrapportage 2019 is 

deze overschrijding  toegelicht.  De loonkosten van het vaste personeel zijn ruim € 457.000 lager als 

gevolg van het afnemen van het aantal vaste dienstverbanden. De loonkosten van het tijdelijk personeel 

en inhuur zijn fors gestegen en zijn bijna € 1,1 mio hoger dan begroot.  Voor een deel valt dit te verklaren, 
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doordat ontstane vacatureruimte van vast personeel ingevuld is met tijdelijk personeel.  Verder is bij 

tijdelijk personeel sprake van een grote  toename van de looncomponent. Met de invoering van de Wet 

arbeidsmarkt in balans gelden voor payroll-medewerkers vanaf 2019 dezelfde arbeidsvoorwaarden als de 

ambtenaren, waardoor de pensioenpremies en overige arbeidsvoorwaarden gestegen zijn van de 

uitzend- cao naar het niveau van de CAR-UWO van de ambtenaren. Cao ontwikkelingen in de CAR UWO, 

het verstrekken van ABP pensioenen en bureaukosten voor de payroll  zijn de oorzaak van de hogere 

personeelskosten 2019 in vergelijken met het jaar 2018. De totale personeelskosten zijn in 2019 ten 

opzichte van 2018 gestegen met bijna € 84.000.  Ook hier zien we een verschuiving van in 2019 lagere 

kosten vast personeel en hogere kosten van tijdelijk personeel en inhuur. De verhouding vast/tijdelijk 

personeel is in 2019 62/38. Dat is een bovengemiddelde verhouding voor flexibel personeel en vormt 

daar mee een verhoogd risico op de bedrijfscontinuïteit.  

 Uitvoeringskosten materieel 3.5.2.2

 

 

Uitvoeringskosten materieel Begroting  Realisatie Realisatie 
  2019 2019 2018 
        
Kosten personeelsbeleid (DVO) 125.000 123.613 123.552 
Werkplekinrichting (GEM-CC) 378.000 272.464 384.846 
Huisvesting personeel (DVO) 160.000 162.284 161.220 
Kosten archiefbeheer (DVO) 226.000 225.060 225.435 
Facilitaire Diensten (DVO) 305.000 265.934 273.230 
Afschrijvingen  470.000 403.404 438.140 
Rentekosten 195.000 149.737 173.330 
Huren/lease 82.000 135.724 130.446 
Onderhoudskosten 393.000 443.678 357.367 
Energiekosten 175.000 210.911 188.353 
Belastingen/verzekeringen 115.000 143.723 139.858 
Telefoon/internet 28.000 26.395 32.808 
Kantinekosten 80.000 92.984 91.223 
Contributies/ abonnement/ kantoorart. 97.000 127.448 140.076 
Accountant 56.000 95.005 125.717 
Magazijn 75.000 50.816 55.748 
Drukwerk en portokosten 30.000 50.468 62.929 
Gereedschappen 15.000 23.954 9.728 
Verkoopkosten 9.000 1.778 1.642 
Salarisverwerking ADP 18.500 16.732 18.396 
Externe dienstverlening 40.000 29.902 79.934 
Overig 95.000 271.056 183.371 
Ten laste van P-budget -175.000 -175.000 -175.000 
Uitvoeringskosten materieel 2.992.500 3.148.070 3.222.349 

 

 Toelichting materiële uitvoeringskosten. 3.5.2.3

 

De materiële uitvoeringskosten komen in 2019 € 155.570 hoger uit dan begroot. Er is op de diverse 

posten sprake van zowel lagere kosten dan begroot als ook hogere. De belangrijkste verklaring van de 

hogere kosten betreft de post 'Overig'. Hier onder is verantwoord de mutatie van de dubieuze debiteuren 

ad ruim € 250.000.  Naast een aantal oude, inmiddels oninbare, vorderingen valt onder deze post ook het 
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afboeken van de vordering op het failliet verklaarde Biopack ad bijna € 200.000. Hier was bij de 2e 

tertaalrapportage geen rekening mee gehouden.  

Ten opzichte van het jaar 2018 is er sprake van € 74.000 lagere kosten. Ook hier zien we bij de diverse 

posten zowel lagere kosten als hogere kosten dan in 2018. In 2018 waren extra kosten nodig voor 

aanpassingen werkplekinrichting als gevolg van de migratie. Daarnaast was in 2018 sprake van 

aanvullende  accountantskosten voor de controle  van de jaarrekening.  

3.6 Weerstandsvermogen 

3.6.1 Algemeen  

Bij het weerstandsvermogen is wordt de mate, waarin Werkplein Fivelingo in staat is middelen vrij te 

maken om substantiële tegenvallers (niet begrote kosten en risico’s) op te vangen, zonder dat dit 

betekent dat het beleid veranderd moet worden, bedoeld. De hoogte van het weerstandsvermogen 

hangt samen met financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Hoe groot de buffer moet zijn, 

hangt mede af van de risico’s die de gemeenschappelijke regeling loopt. Deze moeten van jaar tot jaar in 

beeld worden gebracht.  

3.6.2 Weerstandsvermogen  

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen 

bestaat uit de relatie tussen enerzijds: 

- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover Werkplein Fivelingo 

beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 

en anderzijds: 

- alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd die van materiële betekenis kunnen zijn in 

relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. 

Eventuele nadelige saldi worden op basis van de gemeenschappelijke regeling volledig doorberekend aan 

de deelnemende gemeenten. In het weerstandsvermogen wordt daarom voorzien door de deelnemende 

gemeenten zelf.  

Een eventueel nadelig rekeningresultaat brengen de gemeenten ten laste van de door hen opgebouwde 

weerstandscapaciteit. Hiermee is de weerstandscapaciteit van Werkplein Fivelingo als zodanig 

gewaarborgd. Dat ontslaat Werkplein Fivelingo er echter niet van om zich bewust te zijn van mogelijke 

risico’s. Deze moeten worden benoemd, evenals kansen om te komen tot verbetering van de 

(weerstands)positie. Daarnaast dienen de risico’s te worden ingeperkt en maatregelen getroffen, zodat 

voor de deelnemende gemeenten het risico van onverwachte tegenvallers zo klein mogelijk blijkt. 

3.6.3 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit  bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke 

regeling beschikt om de niet begrote kosten te dekken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar 

een incidentele en een structurele weerstandscapaciteit. Met de incidentele weerstandscapaciteit wordt 

het vermogen bedoeld om calamiteiten en eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit 

invloed heeft op het bestaande voorzieningenniveau.  

Met de structurele weerstandscapaciteit worden middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen 

worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de 

uitvoering van de programma’s. 
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Conclusie is dat Werkplein Fivelingo als organisatie een zeer beperkt eigen weerstandscapaciteit bezit.  

Gezien de (latente) risico's en de ingeschatte financiële effecten hiervan kan worden gesteld dat het 

weerstandvermogen van Werkplein Fivelingo ontoereikend is. Werkplein Fivelingo is, als uitvoerende 

instantie voor de deelnemende gemeenten, grotendeels afhankelijk van de weerstandscapaciteit van die 

gemeenten. 

De gemeenten zullen met dit ontoereikende weerstandvermogen van de GR Werkplein Fivelingo 

rekening moeten houden in hun begroting. 

3.7 Risicoparagraaf 

Een risico is een onzekere gebeurtenis met oorzaken en een kans van optreden, die op een of andere 

manier effecten heeft op het realiseren van de doelen van de organisatie. 

Risicomanagement is het proces van systematisch risico's identificeren, analyseren en classificeren in 

relatie tot de doelen van de organisatie. Op basis hiervan worden benodigde beheersingsmaatregelen 

getroffen en de effecten hiervan periodiek geëvalueerd en gerapporteerd. Dit risicomanagement is 

onderdeel van de besturing en beheersing van de organisatie. 

 

Hieronder worden de bij Werkplein Fivelingo aanwezige risico's, die mogelijk impact hebben op de 

uitvoering van de begroting van de organisatie of die van de gemeenten inzichtelijk gemaakt. 

 

3.7.1 Risico’s die van materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële positie 

 

 Tegenvallende resultaten taakstelling uitstroom  3.7.1.1

In de begroting van zowel 2019 als 2020 is de  taakstelling  op de uitstroom financieel doorgerekend in 

een afname van de lasten BUIG. Tegenvallend resultaten als gevolg van krimpende arbeidsmarkt (bv. 

faillissementen, Corona-virus)  zorgen voor een uitzetting van de begroting en daarmee een hogere 

financiële last voor de gemeenten. De ADL-gemeenten dienen hier in hun eigen weerstandsparagraaf bij 

de begroting en jaarrekening rekening mee te houden.  

 Tegenvallende resultaten taakstelling minimaregelingen 3.7.1.2

Minimaregelingen inclusief bijzondere bijstand zijn open einde regelingen. De gemeenten bepalen het 

beleid en stellen de voorwaarden vast wanneer een beroep op deze regelingen kan worden gedaan. 

Werkplein Fivelingo voert de regelingen slechts uit. De taakstelling voor 2020 is gezien het ongewijzigde 

beleid niet realistisch. Daarnaast merkt Werkplein een forse toename in de kosten van bewindvoering op. 

Over de financiële gevolgen rapporteert Werkplein in de tertaalrapportages. 

 Daling NTW 3.7.1.3

Als gevolg van de uitstroom en ziekte van SW-medewerkers, staat de omzetrealisatie onder druk. 

Werkplein Fivelingo zet Afspraakbanen en Nieuw Beschut Werk in bij productie en dienstverlening om de 

omzet op pijl te kunnen houden.  

De kosten van de omzet nemen toe als gevolg van inhuur van Nieuw Beschut Werk en Afspraakbanen op 

plaatsen die voorheen door SW-ers werden bemand. Het verschil zit hem in de dekking van loonkosten. 
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Bij SW is dat de WSW-subsidie en een aanvulling door de gemeente van ca 5.000 euro per fte per jaar. Bij 

Nieuw Beschut Werk en Afspraakbanen worden de loonkosten gesubsidieerd uit het BUIG-budget. Het 

aanvullende deel (de loonwaarde) wordt terugverdiend uit de omzet, maar daardoor daalt de dekking van 

de exploitatielasten en overhead (uitvoeringskosten) die uit de algemene middelen van de gemeenten 

worden bekostigd. Per saldo dalen dus de SW-kosten en stijgen de uitvoeringskosten. Voorts bestaat het 

risico dat er te weinig instroom in leerwerktrajecten is om de teruggang in het aantal SW-ers te kunnen 

opvangen. Gevolg hiervan is dat de omzetdoelstellingen voor Werkplein Fivelingo niet gehaald worden.  

 Aanbestedingsrisico 3.7.1.4

Een aantal contracten bij Werkplein Fivelingo moeten gelet op de waarde Europees aanbesteed worden. 

Het risico is dat de reeds aangegane verplichtingen de aanbestedingswaarde overschrijden en dat de 

accountant dat in 2019 en 2020 als onrechtmatig aanmerkt. Daarnaast loopt Werkplein Fivelingo het 

risico dat andere, niet gecontracteerde, aanbieders een deel van de opdracht gaan claimen. De grootste 

contracten hebben betrekking op groenvoorziening en ICT. De in 2019 aangestelde inkoper heeft het 

contracten register verbeterd, maar Werkplein Fivelingo beschikt over onvoldoende formatie en 

middelen om een aantal gewenste aanbestedingstrajecten uit te voeren. De doelstelling is deze bij de 

inrichting van de nieuwe gemeente aan te besteden. 

 Biopack 3.7.1.5

Na het faillissement van Biopack in februari 2020 zijn de vorderingen tot en met 2019 afgeboekt op de 

voorziening oninbare debiteuren. Biopack maakt in 2020 een doorstart onder een andere naam. Het 

huurcontract loopt tot 1 juli 2020. Indien de doorstart niet succesvol blijkt loopt Werkplein het risico om 

ook de huurinkomsten van 2020 mis te lopen. Daarnaast zal er per 1 juli 2020 naar een nieuwe huurder 

moeten worden gezocht. Dit brengt mogelijk ook nog kosten voor ontruiming en herstelwerkzaamheden 

met zich mee. 

 Afhankelijkheid grote klanten 3.7.1.6

Bij Werkplein Fivelingo is sprake van een bepaalde mate van afhankelijkheid van grote klanten. Wanneer 

een of meer van deze klanten wegvallen heeft dat grote impact op deze sectoren/afdelingen en op het 

operationeel resultaat van Werkplein Fivelingo. Wegvallen van productiecapaciteit leidt bovendien tot 

leegstand. We passen goed relatiebeheer toe, zullen tijdig  signaleren en bij een  reëler risico wordt dit  

verwerkt in de tertaalrapportages. 

 Nieuw Beschut Werk 3.7.1.7

Het inzetten van NBW in de productie en dienstverlening zet, ondanks de loonkostensubsidie, de 

opbrengsten (NTW) steeds verder onder druk. Het zorgt daarmee voor een lagere dekking van de 

exploitatiekosten. Het inzetten van NBW  is een wettelijke taak met een opgelegde taakstelling. Bij een 

plaatsing in Nieuw Beschut hoort een jaarlijkse vergoeding voor begeleidingskosten à € 8.500 per fte voor 

het werkbedrijf. Deze vergoeding vanuit het participatiebudget voor de gemeenten is in de begroting 

2020 niet opgenomen omdat het participatiebudget voor Werkplein Fivelingo afneemt als gevolg van de 

opgelegde bezuinigingen.  

Nieuw Beschut Werk via Jobber kan, na 3 jaar of een aantal contracten, niet meer worden verlengd in 

verband met de risico's die een vaste aanstelling met zich meebrengen. Deze contracten vallen daarna 

onder de cao CAR-UWO waardoor deze medewerkers een ambtenaren status krijgen met dezelfde 

rechten en plichten met als gevolg dat de personeelslasten aanzienlijk stijgen.  In de gewijzigde begroting 

2020 worden de kosten van NBW in kaart gebracht. 
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 Kwetsbaarheid personeelsformatie 3.7.1.8

Van oudsher heeft de SW organisatie Fivelingo gekwalificeerde SW medewerkers gedetacheerd en 

op ambtelijke functies ingezet. Een aantal van deze medewerkers zijn de laatste jaren met pensioen 

gegaan of door ziekte uitgevallen. Anderen werken richting hun pensioen en maken, zonder uitzondering, 

gebruik van een senioren regeling uit de Cao voor SW. De vertrekkende SW medewerkers, dus ook 

leiding, heeft WPF gezien de financiële situatie van de afgelopen jaren nauwelijks kunnen vervangen. 

Inhuur van externe capaciteit leidt tot hogere kosten, waarvoor geen ruimte is in de begroting. Het 

resultaat daarvan is dat er te weinig leiding op de afdelingen (10 verschillende werksoorten over 2 

locaties) aanwezig is, wat negatieve gevolgen heeft voor de dagelijkse begeleiding, het behalen van 

resultaten, doorontwikkeling van medewerkers, kans op detachering, risico's in verband met veiligheid 

(Arbo) en kwaliteit.   De knelpunten worden geregeld in het MT besproken. Onderlinge samenwerking 

met gemeenten of werkvoorzieningsschappen kan dit risico verkleinen. 

De eerder genoemde bezuinigingen zorgen ook voor een grotere werkdruk onder hebt ambtelijk 

personeel. Door het niet invullen van diverse vacatures als gevolg van pensionering en vertrek, moet het 

werk nu met minder mensen worden gedaan.  

In maart 2020 is door het bestuur besloten om de collega's die al jaren lang in de flexibele schil werkzaam 

waren een vast dienstverband aan te bieden per 1 mei 2020. Hiermee is het risico op vroegtijdige 

uitstroom voor de herindeling aanzienlijk verkleind. 

 Eigen vermogen 3.7.1.9

Het eigen vermogen per 31 december 2019 bedraagt ca € 1,1 mio. Onderdeel van  het  eigen vermogen  

is  het pand aan de Fivelpoort 1, te Appingedam. Het verschil tussen de schuld en de boekwaarde van het 

pand en is niet vrij opneembaar, maar kan alleen met een lening te gelde gemaakt worden. Hierin schuilt 

het risico, dat de opbrengst bij een eventuele verkoop lager uitvalt dan de boekwaarde, zodat er een 

schuld ontstaat. Het eigen vermogen is derhalve niet  meer voldoende om de waarde van het pand aan 

de Fivelpoort te dekken. De boekwaarde per 31-12-2019 bedraagt € 6.891.000 en de stand van de 

schulden bedraagt € 5.234.000. De WOZ waarde van de gronden en het pand bedraagt € 5.754.000. 

 Privacy en informatiebeveiliging 3.7.1.10

Werkplein Fivelingo beheert veel persoonsgebonden en privacygevoelige gegevens die veelvuldig worden 

uitgewisseld met de gemeenten. Gezien de ontwikkelingen in het werkveld waarbij in toenemende mate 

gebruik zal worden gemaakt van elektronische gegevensuitwisseling, is sprake van blijvende alertheid 

voor dit aspect. Het financiële risico is dat er data gelekt wordt en er hoge boetes worden opgelegd. 

Per 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Om die 

reden heeft Werkplein Fivelingo een verwerkersovereenkomst en een privacy-convenant gesloten met de 

gemeenten. Werkplein Fivelingo maakt gebruik van de dienstverlening van de beveiligingsorganisatie van 

de 3 gemeenten. Daarnaast  wordt geregeld wordt  privacy en informatiebeveiliging  onder de aandacht 

gebracht van de medewerkers.   

 Arbo en veiligheid op de werkplek 3.7.1.11

Door het vertrek van de arbo-coördinator in 2019, is de kennis en expertise over arbo-gerelateerde zaken 

onvoldoende aanwezig in de organisatie. Dit brengt risico's met zich mee voor de veiligheid op de 

werkvloer. Expertise kan extern ingehuurd worden, maar daar is in de begroting 2020 geen rekening mee 

gehouden.  Arbo-gerelateerde zaken worden in het MT besproken en indien nodig wordt expertise 

ingehuurd. 
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 Arbo  en Wasserij 3.7.1.12

De wasserij van WPF is gehuisvest in Delfzijl aan de Prins Bernardlaan. Een deel van de locatie is 

eigendom en een deel huurt WPF van Lentis (huur 2019 bijna € 21.000). Het huurcontract is tijdelijk 

verlengd, met een aanzienlijke huurverhoging, tot en met juni 2020. Hiervoor geldt een aanzegtermijn 

van 3 maanden. In verband met aardbevingsschade is het niet duidelijk in hoeverre wij gebruik kunnen 

blijven maken van deze locatie. Daarnaast moeten er investeringen gedaan worden in en aan het pand 

om aan de Arbo-vereisten te kunnen voldoen. In de afgelopen warme zomer heeft WPF een airco moeten 

huren om het klimaat in de wasserij te beheersen. De kosten voor deze huur bedroegen € 25.000. 

Er moeten op korte termijn keuzes worden gemaakt over de voortzetting van de wasserij aan de Prins 

Bernhardlaan. 

 Investeringen in vaste activa 3.7.1.13

Binnen de productieomgeving van Werkplein Fivelingo is in de afgelopen jaren, als gevolg van 

bezuinigingen, terughoudend omgegaan met vervangingsinvesteringen. Het risico hiervan is dat men op 

enig moment geconfronteerd wordt met grote uitgaven, omdat productiemiddelen  vervangen moeten 

worden. 

De kwetsbare productiemiddelen zijn in beeld gebracht en in de gewijzigde begroting 2020 wordt een 

paragraaf over vervangingsinvesteringen opgenomen. 

 Cao en wetswijziging 3.7.1.14

Op wetswijzigingen, zoals bv. de wet WAB en cao-verhogingen heeft Werkplein geen invloed. Werkplein 

doet er alles aan om wijzigingen tijdelijk te signaleren en het bestuur hierover te informeren. 

 Frictiekosten herindeling 3.7.1.15

In het kader van de herindeling moeten ook bij Werkplein kosten gemaakt in het kader van 

automatisering en aanbesteding. Deze kosten zijn niet begroot door Werkplein. Werkplein neemt deze 

kosten alsnog op in de gewijzigde begroting 2020. 

 Coronavirus 3.7.1.16

Het Coronavirus heeft een enorme impact op mensen en de maatschappij. Ondanks dat het Coronavirus 

geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, heeft het, vanwege de maatschappelijke impact, wel 

degelijk gevolgen voor de financiën van het jaar 2020( en volgende). De financiële effecten zijn moeilijk te 

voorspellen, maar zullen zeer waarschijnlijk van grote materiele omvang zijn. De uitbraak van het 

Coronavirus heeft een negatieve uitwerking op het economisch klimaat. Ondernemers vragen 

arbeidstijdverkorting aan, of komen in financiële moeilijkheden. De vraag naar arbeidskrachten neemt af 

en tegelijker tijd zullen werknemers (met tijdelijke contracten) vanwege arbeidstijdverkorting of ontslag 

weer meer beroep gaan doen op een uitkering. De uitstroom bij Werkplein Fivelingo zal daardoor 

afnemen en de instroom neemt waarschijnlijk weer toe, een dubbel negatief effect.  

De ADL-gemeenten (en de provincie Groningen) kennen doorgaans een hoger werkloosheidspercentage 

dan het landelijk gemiddelde. Het jaar 2020 wordt 4,5% werkloosheid lokaal verwacht en voor de rest van 

het land 3,5%. Uit ervaring weten we dat de piek in de uitstroom naar werk vooral plaats vindt in de 

periode april t/m juni en in de periode september t/m november. In de eerste helft van 2020 zullen wij de 

gevolgen van de Corona crisis op de economie duidelijk merken, juist in de periode dat er 

verhoudingsgewijs meer mensen geplaatst (moeten) worden.  
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Gezamenlijk met ons bestuur en de gemeenten zal op basis van een nadere analyse de doelstelling van 

ten aanzien van de daling uitkeringsgerechtigden voor het jaar 2020 opnieuw moeten worden vastgesteld 

en mogelijk in de loop van het jaar 2020 weer worden bijgesteld, afhankelijk van de duur van het virus en 

de impact op de economie en maatschappij.  

Het Coronavirus heeft ook impact op de omzet van WPF, nu we kwetsbare mensen preventief thuis laten 

en het hoge aantal ziekmeldingen. Daarnaast zien we dat bij toeleveranciers en klanten productie en/of 

financiële problemen ontstaan als gevolg van het virus. Werkplein houdt de ontwikkelingen rond het virus 

scherp in de gaten en onderzoekt in welke mate, de door het Rijk toegezegde maatregelen, toepasbaar 

zijn voor het SW-bedrijf. 

 WNT-norm 3.7.1.17

De Wet normering topinkomens (WNT) normeert de bezoldigingen en de uitkeringen wegens beëindiging 

van het dienstverband van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. De wet verplicht tevens tot 

openbaarmaking van de bezoldigingen en de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van 

alle topfunctionarissen en daarnaast van de bezoldiging van niet-topfunctionarissen, indien de 

bezoldiging het algemeen bezoldigingsmaxi-mum (naar rato van de omvang van het dienstverband) te 

boven gaat.  

Bij indiensttreding van topfunctionarissen wordt met behulp van de rekentool vooraf getoetst dat de 

bedragen binnen de  WNT normen blijven. 
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3.8 Financiering 

Het betalingsverkeer is door Werkplein Fivelingo gecentraliseerd bij de BNG. De financiering van de 

programma’s bijzondere bijstand & overige regelingen en de beheers- en apparaatskosten loopt via de 

deelnemende gemeenten. De gemeenten ontvangen ter dekking van deze kosten een vergoeding van het 

Rijk. Voor de programma’s inkomen en participatie ontvangen de gemeenten budgetten van het 

Ministerie. De verantwoording van de budgetten ligt officieel bij de gemeenten. De financiële 

verplichtingen, die voortkomen uit de verantwoording, worden echter door Werkplein Fivelingo 

opgesteld en doorgegeven aan de gemeenten. De saldi van de liquide middelen worden gebruikt voor de 

interne financiering. 
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3.8.1 Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet is een door de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) voorgeschreven 

sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een 

rentetypische looptijd van korter dan een jaar. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de 

kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar 

aangehouden. Voorts wordt de omvang van de kasgeldlimiet, zijnde 8,2%, vastgesteld bij ministeriële 

regeling. Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de 

kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijk toegestane omvang, is er sprake van 

ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is, dan is er sprake van overschrijding.  

 
 

 

Kasgeldlimiet Bedragen * € 1000     

          

Omschrijving  1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 

          

Omvang begroting per 1 januari (=grondslag) 46.090       46.090        46.090        46.090  

          

1. Toegestane kasgeldlimiet         

in procenten van de grondslag  8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 

in een bedrag         3.779          3.779          3.779          3.779  

          

2. Omvang vlottende korte schuld         

Opgenomen gelden korter dan 1 jaar          1.000          1.000          2.000          2.750  

Schuld in rekening courant         1.349                 -                   -                   -    

Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar                -                   -                   -                   -    

Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld                -                   -                   -                   -    

          

3. Vlottende middelen         

Contante gelden in kas                 2                  3                  4                  9  

Tegoeden in rekening courant                 5                 -                  12  
            

215  

Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar                -                   -                   -                   -    

          

4. Toets kasgeldlimiet         

Totaal netto vlottende schuld          2.342              997          1.984          2.526  

Toegestane kasgeldlimiet         3.779          3.779          3.779          3.779  

Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)         1.437          2.782          1.795          1.253  

 
 

 

 

 

 

 



J a a r s t u k k e n  2 0 1 9  | We r k p l e i n  F i ve l i ngo  

 

 

Jaarrekening 2019 - definitief  (10-04-2020) 

- 47 - 

3.8.2 Rente risiconorm 

De norm voor het renterisico stelt een grens aan financiering op lange termijn (met een oorspronkelijke 

looptijd van één jaar of langer).  

Het doel is om overmatige renterisico’s op de vaste schuld te vermijden.  

Door zorg te dragen voor een gelijkmatige opbouw van de lening portefeuille spreidt Fivelingo het 

renterisico op vaste schuld. De norm wordt berekend door het begrotingstotaal te vermenigvuldigen met 

een door het Rijk vastgesteld percentage (20%).  

Het totaal van renteherzieningen en de aflossingen in een begrotingsjaar mag deze norm niet 

overschrijden. 

 

 

  Renterisiconorm       bedragen * € 1.000 2017 2018 2019 

          

  Basisgegevens       

  1a Renteherziening op vaste schuld o/g 
                           -  

                           
-  

                           
-  

  1b Renteherziening op vaste schuld u/g 
                           -  

                           
-  

                           
-  

  2 Netto renteherziening op vaste schuld  
                           -  

                           
-  

                           
-  

  3a Nieuw aangetrokken vaste schuld  
                           -  

                           
-  

                           
-  

  3b Nieuw verstrekte lange leningen  
                           -  

                           
-  

                           
-  

  4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld  
                           -  

                           
-  

                           
-  

  5 Betaalde aflossingen  
                     514  

                     
514  

                     
514  

  6 Herfinanciering  
                           -  

                           
-  

                           
-  

  7 Renterisico op vaste schuld 
                           -  

                           
-  

                           
-  

    
                           -  

                           
-  

                           
-  

  Renterisiconorm 
                           -  

                           
-  

                           
-  

  8 Stand van de vaste schuld per 1 januari 
                  6.778  

                  
6.263  

                  
5.749  

  9 Het bij Min. Regeling vastgesteld % 20% 20% 20% 

  10 Bedrag Begrotingstotaal 48.756  48.431  46.090  

  11 Renterisiconorm 9.751  9.686  9.218  

  Toets renterisiconorm       

  11 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) 9.751  9.686  9.218  
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3.8.3 Schatkistbankieren 

Op basis van de Wet Fido is Werkplein Fivelingo verplicht om met ingang van eind 2014 te gaan 

schatkistbankieren. Al het meerdere boven € 356.000 moet worden geparkeerd bij het Rijk(ministerie van 

Financiën). Dagelijks moet worden beoordeeld of er geld teruggehaald moet worden van het Rijk in 

verband met betalingsverplichtingen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat Werkplein Fivelingo in 2019 de 

drempel niet heeft overschreden. 

 
 
 

             

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

            

    Verslagjaar 2019     

(1) Drempelbedrag 356 356 356 356 

    1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 

(2) 
Kwartaalcijfer op dagbasis 
buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen 

-29 38 2 -10 

(3a) = (1) > (2) 
Ruimte onder het 
drempelbedrag 

385 318 354 366 

(3b) = (2) > (1) 
Overschrijding van het 
drempelbedrag 

0 0 0 0 

(1) Berekening drempelbedrag       

(4a) 
Begrotingstotaal 
verslagjaar 2019 

46.090 46.090 46.090 46.090 

(4b) 

Het deel van het 
begrotingstotaal dat 
kleiner of gelijk is aan € 
500 miljoen 

46.090 46.090 46.090 46.090 

(4c) 
Het deel van het 
begrotingstotaal dat de € 
500 miljoen te boven gaat 

0 0 0 0 

(1) = (4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met een 
minimum van €250.000 

Drempelbedrag 346 346 346 346 
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3.9 Onderhoud kapitaalgoederen 

Deze paragraaf heeft betrekking op onderhoud van kapitaalgoederen zoals gebouwen en terreinen. 

Het betreft hier het gebouw, inclusief terrein en opstal,  Fivelpoort 1 te Appingedam, en het gebouw 

Prins Bernhardlaan te Delfzijl. 

Bij de oplevering van het gebouw Fivelpoort is een meer-jaren onderhoudsplan gemaakt. 

Op basis van dit plan is met een aantal leveranciers een onderhoudscontract afgesloten. 

In 2019 is het onderhoud conform dit plan uitgevoerd. 
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4 Jaarrekening 
4.1 Balans per 31-12-2019 
 

Activa 
 

 

 

  ACTIVA  (Bedragen in €)    Ultimo 2019   Ultimo 2018 
  Vaste activa         
  Materiële vaste activa         
            
  Investeringen met een economisch nut 7.964.667           8.377.635  
            
  Financiële vaste activa         
  Deelnemingen                 18.000                  18.000  
            
  Overige vaste activa         
  Uitzettingen met een rentetypische looptijd       
  van 1 jaar of langer               297.373                224.847  
            
  Totaal vaste activa           8.280.040            8.620.482  
  Vlottende activa         
            
  Uitzettingen met een rentetypische looptijd       
  van 1 jaar of korter           4.328.048            6.992.911  

  
-Vorderingen op openbare 
lichamen 

        2.120.035            4.282.273    

  -Overige vorderingen         2.208.013            2.710.638    
            
  Voorraad               217.231                212.588  
            
  Liquide middelen           3.243.066                271.814  
            
  Overlopende activa               464.590                591.619  
            
  Totaal vlottende activa           8.252.935            8.068.932  
            
  TOTAAL     16.532.975      16.689.414  
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Passiva 
 
 

  PASSIVA  (Bedragen in €)    Ultimo 2019   Ultimo 2018 
  Vaste passiva         

  Eigen vermogen   
        
1.108.926  

  
        
1.015.214  

  - Bestemmingsreserve 
                         

-  
  

            
232.764  

  

  - Overige reserve 
        

1.015.214  
  

        
1.421.954  

  

  - Resultaat boekjaar 93.712   -639.504   
            
  Voorzieningen   0   0 

  
- Voorziening verplichtingen, verliezen 
en risico's 

0   0   

            
  Vaste schulden         
  Vaste schulden met een rentetypische looptijd       
  van 1 jaar of langer   5.234.454   5.748.907 
  Overige schulden met een rentetypische looptijd       
  van 1 jaar of langer   223.030   168.635 
            
            
  Totaal vaste passiva   6.566.410   6.932.756 
            
  Vlottende passiva         
            
  Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd     
  van 1 jaar of korter   9.588.578   8.925.107 
  -Crediteuren 1.403.435   477.287   
  -Kasgeldleningen 7.000.000   6.500.000   
  -Rekening courant bank 0   619.496   
  -Overige schulden 1.185.143   814.613   

  
-Overige schulden aan openbare 
lichamen 

0   513.711   

  Overlopende passiva   377.987   831.551 
            
  Totaal vlottende passiva   9.966.565   9.756.658 
            
  TOTAAL   16.532.975   16.689.414 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



J a a r s t u k k e n  2 0 1 9  | We r k p l e i n  F i ve l i ngo  

 

 

Jaarrekening 2019 - definitief  (10-04-2020) 

- 52 - 

4.2 Staat van baten en lasten over het begrotingsjaar 2019 

 

 

Staat van baten en lasten Begroting  Realisatie Realisatie 
  2019 2019 2018 
        
Inkomensvoorzieningen baten 22.529.920 23.404.410 23.664.695 
Bijzondere bijstand en uitkeringen baten 1.797.000 2.093.465 2.099.257 
Begeleide participatie baten 14.192.000 15.012.601 14.603.672 
Arbeidsparticipatie baten 1.984.500 2.217.833 2.098.969 
Beheers en app. kosten baten 5.587.000 5.586.981 5.769.752 
Totaal baten  46.090.420 48.315.290 48.236.345 
        
Inkomensvoorzieningen lasten 22.529.920 23.404.410 23.664.695 
Bijzondere bijstand en uitkeringen lasten 1.797.000 2.093.465 2.099.257 
Begeleide participatie lasten 11.197.000 11.582.892 11.689.122 
Arbeidsparticipatie lasten 1.984.500 1.849.706 2.141.037 
Beheers en app. kosten lasten 6.793.470 7.404.508 7.377.810 
Rentekosten 195.000 149.737 173.330 
Totaal  exploitatielasten 44.496.890 46.484.718 47.145.251 
        
Overhead 1.593.530 1.736.860 1.730.598 
VPB 0 0 0 
Gerealiseerd totaalsaldo van  

  
  

baten en lasten 0 93.712 -639.504 
Toevoeging/onttrekking aan reserves 0 0 0 
Subtotaal mutaties reserves 0 0 0 
  

  
  

Gerealiseerd resultaat 0 93.712 -639.504 

 

Een toelichting per programma is opgenomen in de volgende paragrafen van het jaarverslag:  

Paragraaf 3.1: Taakveld inkomensvoorzieningen 

Paragraaf 3.2: Taakveld bijzondere bijstand en overige regelingen 

Paragraaf 3.3: Taakveld arbeidsparticipatie 

Paragraaf 3.4: Taakveld begeleide participatie 

Paragraaf 3.5: Taakveld ondersteuning organisatie 
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4.2.1 Overzicht bijdragen per taakveld per gemeente. 

 
 

Bijdrage per gemeente per taakveld Begroting  Realisatie Realisatie 
Appingedam 2019 2019 2018 
        
Inkomensvoorzieningen 5.987.000 6.440.280 6.479.634 
BBZ 2004 40.000 81.852 37.970 
Project RUB 0 3.762 17.884 
Bijzondere bijstand en uitkeringen 513.000 570.743 601.198 
Begeleide participatie  4.815.785 5.044.739 5.061.262 
Arbeidsparticipatie 486.255 480.853 488.444 
Statushouders 0 32.500 0 
Kinderopvang 30.000 105.369 83.492 
Beheers en app. Kosten 1.560.168 1.560.154 1.445.862 
Totaal bijdrage 13.432.208 14.320.252 14.215.746 

        
        

Bijdrage per gemeente per taakveld Begroting  Realisatie Realisatie 
Delfzijl 2019 2019 2018 
        
Inkomensvoorzieningen 13.088.420 13.314.338 13.456.371 
BBZ 2004 100.000 18.410 61.512 
Project RUB 0 6.195 29.500 
Bijzondere bijstand en uitkeringen 1.035.000 1.238.703 1.204.442 
Begeleide participatie 4.816.088 4.774.279 4.885.638 
Arbeidsparticipatie 1.065.187 1.050.504 1.067.082 
Statushouders 0 67.000 37.500 
Kinderopvang 102.500 117.672 92.768 
Beheers en app. Kosten 3.205.273 3.205.273 3.003.004 
Totaal bijdrage 23.412.468 23.792.374 23.837.817 

        
        

Bijdrage per gemeente per taakveld Begroting  Realisatie Realisatie 
Loppersum 2019 2019 2018 
        
Inkomensvoorzieningen 2.920.900 3.065.514 3.162.870 
BBZ 2004 15.000 32.940 6.566 
Project RUB 0 1.106 5.260 
Bijzondere bijstand en uitkeringen 249.000 250.640 237.112 
Begeleide participatie 950.127 894.402 1.012.312 
Arbeidsparticipatie 270.558 262.284 266.422 
Statushouders 0 28.000 0 
Kinderopvang 30.000 9.473 10.617 
Beheers en app. Kosten 821.559 821.554 790.886 
Totaal bijdrage 5.257.144 5.365.913 5.492.045 

        
        
Totaal gemeenten 42.101.820 43.478.539 43.545.608 
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4.3 Toelichtingen 

4.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 Inleiding 4.3.1.1

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. 

 Algemene grondslagen 4.3.1.2

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 

historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarden.  

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 

voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.  

 Materiële vaste activa 4.3.1.3

De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschafprijs, verminderd  

met de afschrijvingen. 

Met uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van een vast percentage van de historische 

aanschaffingsprijs. Op grond wordt niet afgeschreven. De start van de afschrijving vindt plaats op het 

moment van ingebruikname. 

De afschrijvingen bedragen in jaren: 

Activa   Jaren 

Terreinmeubilair  20 

Gebouwen  40 

Installaties  20 

Machines   10 

Inventarissen  10 

Automatisering   3 

Vervoermiddelen   5 

 Financiële vaste activa 4.3.1.4

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de 

aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel daalt onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering 

plaatsvinden. Tot op heden is dit nog niet noodzakelijk geweest. 

 

 Uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar 4.3.1.5

De uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt 

statisch bepaald 
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 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 4.3.1.6

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt 

statisch bepaald. 

 Voorraden 4.3.1.7

Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien de 

marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen tegen 

deze lagere marktwaarde gewaardeerd. 

De voorraad gereed product worden gewaardeerd tegen de fabricagekostprijs of, indien lager, tegen de 

verwachte marktwaarde. De fabricagekostprijs bestaat uit de kosten van grondstoffen, lonen en opslagen 

voor indirecte kosten. 

 Liquide middelen 4.3.1.8

Deze worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 Overlopende activa 4.3.1.9

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is 

een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald. 

 Eigen vermogen 4.3.1.10

In de jaarrekening 2019  is het eigen vermogen gepresenteerd volgens de vigerende regelgeving. 

Het eigen vermogen bestaat uit: 

- algemene reserve: 

  Deze reserve is gevormd uit de cumulatie van in voorgaande boekjaren gerealiseerde        

  resultaten. 

- Nog te bestemmen resultaat van het afgelopen boekjaar. 

 Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar 4.3.1.11

De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal 

van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  4.3.1.12

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen 

nominale waarde.  

 

 Gebeurtenissen na balansdatum  4.3.1.13

Gevolgen maatregelen naar aanleiding van Corona virus 

Sinds eind februari 2020 is er een uitbraak van het COVID-19 (corona) virus in Nederland. Net als alle 

andere instellingen in Nederland heeft dit consequenties voor Werkplein Fivelingo. Wat de consequenties 

van deze coronacrisis zijn, zal pas in de loop van 2020 duidelijk worden.  
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De coronacrisis heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel naar verwachting 

op beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. We hebben een 

impact-analyse opgesteld met daarin de mogelijke gevolgen voor de kritische bedrijfsprocessen en 

onze financiën. 

 

Gegeven de constant veranderende omstandigheden en de onduidelijkheid over de duur van de 

maatregelen, is het moeilijk om een betrouwbare (financiële) indicatie van de effecten weer te geven. 

Vertraging kan tot gevolg hebben dat de werkzaamheden en productiviteit van eigen medewerkers 

afneemt en meer burgers in de bijstand terecht komen wat in 2020 ten laste van de exploitatie 

moeten worden gebracht.  

 

We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. We bewaken onze 

liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed 

mogelijk uit te voeren. Het algemeen bestuur wordt door voortgangsrapportages, en zo nodig extra 

informatie, steeds op de hoogte gehouden. 

 

4.3.2 Staat van baten en lasten  

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van hetgeen 

omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de 

jaarstukken en het tijdstip van vaststelling daarvan, voor zover deze aanvullende informatie onontbeerlijk 

is voor het bedoelde inzicht. 

Het exploitatieresultaat van het afgelopen boekjaar wordt in de balans opgenomen onder " resultaat  

boekjaar".  
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4.3.3 Toelichting op de balans per 31 december 2019 

 Materiële vaste activa 4.3.3.1

 

  Materiële vaste activa  (€ ) 
Boekwaarde      
31-12-2018 

Investeringen  
2019 

Desinvest.   
2019 

Afschrijvingen  
2019 

Boekwaarde      
31-12-2019 

              
  Gebouwen en terreinen 7.112.314 0 0 221.021 6.891.292 
  Installaties 1.087.007 0 680 139.601 946.726 
  Inventaris 116.704 0 2.254 30.541 83.909 
  Machines 60.614 0 6.629 11.321 42.664 
  Vervoermiddelen 996 0 0 920 76 
  Totaal 8.377.635 0 9.563 403.404 7.964.667 
              
  Cumulatief per 31-12-2019           

  
Materiële vaste activa  (€ )  
cumulatief 

Aanschafwaarde   Afschrijvingen   
Boekwaarde      
31-12-2019 

              
  Gebouwen en terreinen 9.869.158   2.977.866   6.891.292 
  Installaties 2.629.211   1.682.485   946.726 
  Inventaris 294.189   210.280   83.909 
  Machines 96.298   53.636   42.664 
  Vervoermiddelen 9.865   9.788   76 
  Totaal 12.898.721   4.934.055   7.964.667 

 

Het betreft hier uitsluitend investeringen met  economisch nut.  

 Financiële vaste activa 4.3.3.2

 

  Financiële vaste activa (€) 

Kapitaal          
verstrekking 

t.b.v. 
deelnemingen 

Overige 
langlopende 

leningen 

Overige 
uitzettingen 

met een 
rente 

typische 
looptijd > 1 

jaar 

Activa in 
eigendom 

van derden 
Totaal 

              
  Boekwaarde per 1-1-2019 18.000 0 0 0 18.000 
  Verstrekte uitzettingen 0 0 0 0 0 
  Ontvangsten 0 0 0 0 0 
  Boekwaarde per 31-12-2019 18.000 0 0 0 18.000 

 
De deelneming is per 31-12-2019 als volgt te specificeren: 
Deelneming in Jobber Arbeidsre-integratie B.V. € 18.000. 

 

  
Uitzettingen met een rentetypische 
looptijd > 1 jaar (€) 

  
Boekwaarde      
31-12-2019 

Voorziening 
oninbaarheid 

Balanswaarde      
31-12-2019 

Balanswaarde      
31-12-2018 

              
  Vorderingen BBZ   522.213 224.840 297.373 224.847 
  Totaal   522.213 224.840 297.373 224.847 
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4.3.4 Vlottende activa 

 Uitzettingen 4.3.4.1

 

  Uitzettingen (€)   
Boekwaarde      
31-12-2019 

Voorziening 
oninbaarheid 

Balanswaarde     
 31-12-2019 

Balanswaarde      
31-12-2018 

              
  Vorderingen op openbare lichamen         
  Gemeente Appingedam   574.343 0 574.343 2.543.253 
  Gemeente Delfzijl   796.184 0 796.184 0 
  Gemeente Loppersum   464.930 0 464.930 1.251.599 
  Vorderingen op overige openbare lichamen 284.578 0 284.578 487.421 
  Totaal   2.120.035 0 2.120.035 4.282.273 
              
  Overige vorderingen           
  Handelsdebiteuren   1.085.331 -338.438 746.893 1.113.776 
  Debiteurensaldo klanten   2.346.985 -887.236 1.459.749 1.348.429 
  Schatkistbankieren   0 0 0 0 
              
  Rekening courant met Jobber   0 0 0 261.382 
  Kruisposten   1.371 0 1.371 -12.949 
      3.433.687 -1.225.674 2.208.013 2.710.638 
              
  Totaal   5.553.722 -1.225.674 4.328.048 6.992.911 

 
Het bedrag voorziening oninbaarheid onder Handelsdebiteuren ad ca € 338.000 bestaat uit ca €227.000 
afboeking en ca € 12.000 als onvoorzien.   

 Voorraden 4.3.4.2

 

  Voorraden (€)   
Boekwaarde      
31-12-2019 

Voorziening 
incourant 

Balanswaarde     
31-12-2019 

Balanswaarde      
31-12-2018 

              
  Voorraad grondstoffen   212.011 -34.082 177.929 174.247 
  Voorraad gereed product   39.302 0 39.302 38.341 
  Totaal   251.313 -34.082 217.231 212.588 

 
De voorraad grondstoffen betreft voornamelijk voorraad t.b.v. de afdelingen atelier en montage.  

 Liquide middelen 4.3.4.3

 

  Liquide middelen (€)     
Balanswaarde      
31-12-2019 

  
Balanswaarde      
31-12-2018 

  Rekening courant BNG      2.422.392   0 
  Kas     7.766   9.395 
  Banktegoeden regulier     812.908   262.419 
              
  Totaal     3.243.066   271.814 

  
De banktegoeden worden aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ABN AMRO en 
ING. 
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 Overlopende activa  4.3.4.4

 

  Overige te ontvangen bedragen (€)     
Balanswaarde      

31-12-2019 
  

Balanswaarde      
31-12-2018 

              
  Vooruitbetaalde kosten      0   0 
  Nog te factureren omzet/te ontvangen bedragen   287.095   440.420 
  Nog te activeren investeringen     0   0 
  Reserveringen     0   1.627 
  Overige     29.695   40.723 
  Te verrekenen omzetbelasting     147.800   108.849 
  Totaal     464.590   591.619 

 

4.3.5 Vaste passiva 

 
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 

 

  Eigen vermogen (€)     
Balanswaarde      

31-12-2019 
  

Balanswaarde      
31-12-2018 

              
  Bestemmingsreserve uitvoeringskosten   0   75.926 
  Bestemmingsreserve participatiebudget   0   156.838 
  Overige reserves     1.015.214   1.421.954 
  Resultaat boekjaar     93.712   -639.504 
  Totaal     1.108.926   1.015.214 

 

           Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

 

  Eigen vermogen (€) 
Balanswaarde     

31-12-2018 
Toevoeging Onttrekking 

Res.best. 
vorig 

boekjaar 

Balanswaarde     
31-12-2019 

              

  
Bestemmingsreserve 
uitvoeringskosten 

75.926 0 0 75.926 0 

  
Bestemmingsreserve 
participatiebudget 

156.838 0 0 156.838 0 

  Overige reserves 1.421.954 0 207.461 199.279 1.015.214 
  Resultaat boekjaar -639.504 93.712 0 639.504 93.712 
  Totaal 1.015.214 93.712 207.461 1.071.547 1.108.926 
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 Vaste schulden 4.3.5.1

 

 

  
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar (€)       

              

  Leningen BNG 
Einde looptijd  

in jaar 
Aflossing  
in 2019 

Balanswaarde     
31-12-2019 

Betaalde rente  
in 2019 

Balanswaarde     
31-12-2018 

              
  Lening nr. 400083677 2020 54.453 54.454 5.663 108.907 
  Lening nr. 400098987 2030 200.000 2.200.000 27.821 2.400.000 
  Lening nr. 40100607 2030 200.000 2.200.000 89.125 2.400.000 
  Lening nr. 40103189 2032 60.000 780.000 37.616 840.000 
  Totaal   514.453 5.234.454 160.225 5.748.907 

              
              
  Nog af te dragen BBZ vorderingen   223.030   168.635 
              
  Totaal     5.457.484   5.917.542 

 

 

            De totale rentelast van de BNG leningen bedroeg in 2019 € 160.225 ( 2018 € 177.205).  

De openstaande vorderingen van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) worden op de balans 

opgenomen. Het saldo per 31 december 2019 bedraagt € 223.030. De ontvangsten worden gedeclareerd 

bij het Ministerie. Er is dus sprake van een schuld aan het Ministerie. 
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4.3.6 Vlottende passiva 

 Overige schulden 4.3.6.1

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 

betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 

van vergelijkbaar volume. 

 

 

  Kasgeldleningen (€)     
Balanswaarde     
31-12-2019 

  
Balanswaarde      
31-12-2018 

    
       Kasgeldlening BNG 
  

7.000.000 
 

6.500.000 
  Totaal     7.000.000   6.500.000 

 

 

Per 31-12-2019 stonden er vier kasgeldleningen uit bij de BNG, het een totaalbedrag van € 7.000.000   

Van alle uitstaande leningen valt de einddatum in het 1
e
 kwartaal van 2020. Per lening zal worden bekeken of 

continueren noodzakelijk is. 

 

 

  
Netto vlottende schulden met een 
rentetypische looptijd < 1 jaar (€)  

    
Balanswaarde     

31-12-2019 
  

Balanswaarde     
31-12-2018 

              
  Rekening courant BNG      0   619.496 
  Crediteuren     1.403.435   477.287 
  Personeelsvereniging     -35   -3.649 
  Rekening courant Jobber     0   0 
  Te betalen loonheffingen     459.349   428.566 
  Te betalen omzetbelasting     0   0 
  Te betalen uitkeringen     0   0 

  Overig     725.829   389.696 

  Schulden aan openbare lichamen           

  Schuld aan gem. Delfzijl     0   513.711 
  Totaal     2.588.578   2.425.107 

 

 

Overlopende passiva 

 

Overlopende passiva (€)     
Balanswaarde     

31-12-2019 
  

Balanswaarde     
31-12-2018 

            
Te betalen rentekosten     26.566   30.921 
Vooruit ontvangen opbrengsten/subsidies   297.622   276.265 
Nog te betalen kosten     53.799   524.365 
Totaal     377.987   831.551 
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4.4 Wet normering topinkomens (WNT) 

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Werkplein Fivelingo is € 194.000 voor topfunctionarissen met 

een dienstbetrekking. Voor topfunctionarissen zonder een dienstbetrekking bedraagt dit € 25.900 voor 

de eerste zes maanden van de overeenkomst en € 19.600 voor de volgende zes maanden.  Het 

weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor 

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van 

het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van het 

Algemeen Bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het 

bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. 

4.4.1 Toezichthoudende topfunctionarissen (Directie) 

 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 

bedragen x € 1 R. Kuipers  

Functiegegevens plv. directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   1,0 

Dienstbetrekking?  ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 106.334 

Beloningen betaalbaar op termijn 18.034 

Subtotaal 124.368 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag 
N.v.t.  

  

Bezoldiging 124.368 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.  

Gegevens 2018  

Functiegegevens plv. directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 101.776 

Beloningen betaalbaar op termijn 19.862 

Subtotaal 121.638 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000 

  

Bezoldiging 121.638 

 

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die 
in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

 

bedragen x € 1 B. Lensink  G.J. van Westerveld 

Functiegegevens directeur directeur 

Kalenderjaar  2019 2019 

Periode functievervulling in het 

kalenderjaar (aanvang – einde) 

01/1 – 31/12 19/11- 31/12 

Aantal kalendermaanden 

functievervulling in het kalenderjaar  
12 2 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 

  

Maximum uurtarief in het 

kalenderjaar 
€ 187 € 187 

Maxima op basis van de 

normbedragen per maand  
273.000 51.800 

Individueel toepasselijke maximum 

gehele periode kalendermaand 1 t/m 

12 
273.000 38.148 

Bezoldiging (alle bedragen 

exclusief btw) 
  

Werkelijk uurtarief lager dan het 

maximum uurtarief?  

Ja Ja 

Bezoldiging in de betreffende periode 165.261 28.304 

Bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12   

 

165.261 28.304 

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag 
N.v.t.  N.v.t. 

Bezoldiging 165.261 28.304 

   

Reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan 
N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t.  N.v.t. 

  

4.4.2 Toezichthoudende topfunctionarissen (Algemeen bestuur) 

 
 Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder. 

  

 
 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

M. Joostens Voorzitter Algemeen Bestuur

B. Schollema Secretaris Algemeen Bestuur

A. Usmany-Dallinga Lid Algemeen Bestuur

J.A. Ronde Lid Algemeen Bestuur

R. Slager Lid Algemeen Bestuur

L. van der Tuin Lid Algemeen Bestuur



J a a r s t u k k e n  2 0 1 9  | We r k p l e i n  F i ve l i ngo  

 

 

Jaarrekening 2019 - definitief  (10-04-2020) 

- 64 - 

4.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

4.5.1 Financiële verplichtingen 

Werkplein Fivelingo heeft meerjarige financiële verplichtingen. Dit betreft de volgende contracten:  

 Met de gemeente Delfzijl is een huurovereenkomst afgesloten voor de huisvesting van Werkplein 

Fivelingo, gelegen aan de Singel 27 te Delfzij l. Het huurcontract is afgesloten voor de duur van 10 

jaar, lopende van 3 juli 2008 tot 3 juli 2018. Daarna is het contract met een jaar verlengd tot 3 juli 

2019. Inmiddels is deze overeenkomst, gelet op de naderende gemeentelijke herindeling,         

tot 31-12-2020 gecontinueerd. 

De jaarlijkse huurkosten en de gebouw gerelateerde kosten bedragen € 252.560. 

 Dienstverleningsovereenkomst (archiefbeheer en personeelsbeleid) met de gemeente Delfzijl tot 

een bedrag van € 502.584. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot 3 juli 2019, maar is in gelet 

op de naderende gemeentelijke herindeling tot 31-12-2020 gecontinueerd.  

 ICT ondersteuning door GEMCC tot een bedrag van € 260.958. 

 Huurcontract: 

Ultimo 2019 wordt er nog één locatie gehuurd; Prins Bernhardlaan 26, Del fzijl. De jaarlijkse 

huurverplichting  bedraagt € 42.500. 

Bovengenoemd contract wordt in afwachting van de gemeentelijke herindeling  ook in 2020 

gecontinueerd. 

 Leaseverplichting:  

De maandelijkse leaseverplichting voor bedrijfsauto’s bedraagt ultimo 2019 € 4.731  exclusief 

voorschot brandstof. 

 Werkplein Fivelingo heeft een rekening courant faciliteit bij Bank Nederlandse Gemeenten ten 

bedrage van  € 3.768.903. 
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4.6 Sisa-bijlage 

 
 

 
 

  

SZW G2B Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_deel 

openbaar lichaam 2019

Openbaar lichaam o.g.v. 

Wgr (SiSa tussen 

medeoverheden)

Het openbaar lichaam 

verantwoordt hier per 

gemeente over het deel 

van de regeling dat in 

(jaar T) door het openbaar 

lichaam is uitgevoerd.

Hieronder per regel één gemeente(code) 

selecteren en in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Deel openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 01 Indicatornummer: G2B / 02 Indicatornummer: G2B / 03 Indicatornummer: G2B / 04 Indicatornummer: G2B / 05 Indicatornummer: G2B / 06

1 060003 Gemeente Appingedam € 5.867.324 € 90.787 € 415.941 € 1.968 € 26.093 

2 060010 Gemeente Delfzijl € 12.309.267 € 191.318 € 780.128 € 1.420 € 55.709 

3 060024 Gemeente Loppersum € 2.636.321 € 59.216 € 335.587 € 1.145 € 35.171 

Hieronder verschijnt de gemeente(code) 

conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 

Rijk)

Deel openbaar lichaam 

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 07 Indicatornummer: G2B / 08 Indicatornummer: G2B / 09 Indicatornummer: G2B / 10 Indicatornummer: G2B / 11

1 060003 Gemeente Appingedam € 0 € 0 € 0 € 0 

2 060010 Gemeente Delfzijl € 0 € 0 € 0 € 0 

3 060024 Gemeente Loppersum € 0 € 0 € 0 € 0 

Hieronder verschijnt de gemeente(code) 

conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Deel openbaar lichaam

I.7 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Deel openbaar lichaam 

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 12 Indicatornummer: G2B / 13 Indicatornummer: G2B / 14

1 060003 Gemeente Appingedam € 223.677 € 0 

2 060010 Gemeente Delfzijl € 360.878 € 0 

3 060024 Gemeente Loppersum € 118.799 € 0 

SZW G3B Hieronder per regel één gemeente(code) 

selecteren en in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 

Bob) 

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3B / 01 Indicatornummer: G3B / 02 Indicatornummer: G3B / 03 Indicatornummer: G3B / 04 Indicatornummer: G3B / 05 Indicatornummer: G3B / 06

1 060003 Gemeente Appingedam € 19.647 € 69.400 € 0 € 11.994 € 2.850 

2 060010 Gemeente Delfzijl € 31.766 € 21.627 € 0 € 77.370 € 40.468 

3 060024 Gemeente Loppersum € 13.428 € 20.000 € 0 € 7.182 € 5.495 

Hieronder verschijnt de gemeente(code) 

conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3B / 07 Indicatornummer: G3B / 08 Indicatornummer: G3B / 09 Indicatornummer: G3B / 10

1 060003 Gemeente Appingedam € 0 € 0 € 0 

2 060010 Gemeente Delfzijl € 0 € 0 € 0 

3 060024 Gemeente Loppersum € 0 € 0 € 0 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_deel 

openbaar lichaam 2019
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4.7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
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5 Bijlagen 

 

5.1 Bijlage taakvelden 

 
 

 

Recap taakvelden Begroting  Realisatie Realisatie 
per taakveld 2019 2019 2018 
        
Taakveld 6.3. Inkomensvoorzieningen       
Inkomensvoorzieningen baten 24.326.920 25.497.875 25.763.952 
Inkomensvoorzieningen lasten 24.326.920 25.497.875 25.763.952 
Saldo Taakveld 6.3 0 0 0 
        
        
Taakveld 6.4 Begeleide participatie       
Begeleide participatie baten 14.192.000 15.012.601 14.603.672 
Begeleide participatie lasten 11.197.000 11.582.892 11.689.122 
Saldo Taakveld 6.4 2.995.000 3.429.709 2.914.550 
        
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie       
Arbeidsparticipatie baten 1.984.500 2.217.833 2.098.969 
Arbeidsparticipatie lasten 1.984.500 1.849.706 2.141.037 
Saldo taakveld 6.5 0 368.127 -42.068 
        
Taakveld 0.4 Overhead       
Beheers en app. kosten baten 5.587.000 5.586.981 5.769.752 
Beheers en app. kosten lasten 8.582.000 9.291.105 9.281.738 
Saldo taakveld 0.4 -2.995.000 -3.704.124 -3.511.986 
        
Totaal exploitatie 0 93.712 -639.504 
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5.2 Staat van baten en lasten conform lay-out begroting 2019. 

De presentatie van de baten en lasten in de jaarrekening 2019 is anders dan die in de primitieve begroting 2019. 
Gelet op het gestelde in art. 4.1 van de BBV is hieronder een opstelling van de staat van baten en lasten 
opgenomen welke in lijn is met de primitieve begroting 2019. 
 
 

Staat van baten en lasten Begroting  Realisatie Realisatie 
volgens indeling begroting 2019 2019 2019 2018 
        
Programma Inkomen 22.529.920 23.404.410 23.664.695 
Programma Bijz. bijstand en overige 
regelingen 

1.797.000 2.093.465 2.099.257 

Programma Werk en participatie 1.984.500 2.217.833 2.098.969 
Programma Wsw 10.637.000 10.801.752 11.063.167 
Programma Beheers en app. kosten  9.142.000 9.797.830 9.310.257 
Totaal baten  46.090.420 48.315.290 48.236.345 
        
Programma Inkomen 22.529.920 23.404.410 23.664.695 
Programma Bijz. bijstand en overige 
regelingen 

1.797.000 2.093.465 2.099.257 

Programma Werk en participatie 1.984.500 1.849.706 2.141.037 
Programma Wsw 10.637.000 11.066.028 11.131.715 
Programma Beheers en app. kosten  9.142.000 9.807.969 9.839.145 
        
Totaal  lasten 46.090.420 48.221.578 48.875.849 
      
Gerealiseerd resultaat 0 93.712 -639.504 

 
 

In bovenstaand overzicht In jaarrekening  2019     

        
        
Programma Inkomen Inkomensvoorzieningen baten   
Programma Bijz. bijstand en overige 
regelingen 

Bijzondere bijstand en uitkeringen baten   

Programma Werk en participatie Arbeidsparticipatie baten   

Programma Wsw 
Begeleide participatie baten -/- de opbrengsten uit productie en 
dienstverlening 

Programma Beheers en app. kosten  
Beheers en app. kosten baten +/+ de opbrengsten uit productie en 
dienstverlening 

Totaal baten  

 
    

        
Programma Inkomen Inkomensvoorzieningen lasten   
Programma Bijz. bijstand en overige 
regelingen 

Bijzondere bijstand en uitkeringen lasten   

Programma Werk en participatie Arbeidsparticipatie lasten   
Programma Wsw Begeleide participatie lasten -/- de overige kosten Wsw 
Programma Beheers en app. kosten  Beheers en app. kosten lasten +/+ de overige kosten Wsw 
        
Totaal  lasten       
        
        

 


