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Samenvatting
Op 13 april 2016 ontvingen wij van Baanstede de jaarrekening 2015. Voor de
jaarrekening 2015 geldt dat de gemeenteraad op grond van de Gemeenschappelijke
Regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland in de gelegenheid wordt
gesteld om binnen 8 weken nadat de jaarrekening is toegezonden zijn zienswijze
schriftelijk kenbaar te maken. Het oordeel van de gemeenteraad weegt mee bij de
definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) van Baanstede over de
jaarrekening.
1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
De Raad besluit
Om zijn zienswijze af te geven doormiddel van bijgevoegde brief voor de jaarrekening
2015 Baanstede.
Beleidskader
WSW, GR, Participatiewet

2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
Als gemeente stellen wij jaarlijks budget beschikbaar aan het werkvoorzieningsschap
Zaanstreek-Waterland (Baanstede) voor de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw). De Wsw maakt het mogelijk dat mensen begeleid kunnen
werken in een aangepaste arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke,
verstandelijke of psychische handicap. De uitvoering van de Wsw is in de regio
Zaanstreek-Waterland georganiseerd via een Gemeenschappelijke Regeling (GR).
Baanstede stelt op grond van de GR elk jaar een jaarrekening op. Het jaarverslag en de
jaarrekening geven een inhoudelijk en financieel beeld van de activiteiten en resultaten
van het afgelopen jaar.
Op 13 april 2016 ontvingen wij van Baanstede de jaarrekening 2015. Voor de
jaarrekening 2015 geldt dat de gemeenteraad op grond van de Gemeenschappelijke
Regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland in de gelegenheid wordt
gesteld om binnen 8 weken nadat de jaarrekening is toegezonden zijn zienswijze
schriftelijk kenbaar te maken. Het oordeel van de gemeenteraad weegt mee bij de
definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) van Baanstede over de
jaarrekening. Het AB komt 29 juni 2016 bij elkaar.
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Probleem
Baanstede heeft in de loop van 2015 over moeten stappen van het uitvoeren van het
transitieplan tot het overgaan naar going concern. Dit naar aanleiding van de beslissing
van het bestuur en gemeenten om het transitieplan niet verder meer uit te voeren.
Ondanks deze turbulentie en afname van het aantal fte hebben de werkbedrijven van
Baanstede beter gedraaid dan in de afgelopen 4 jaar is gelukt. Dat betekent dat het
subsidietekort met 50% wordt gecompenseerd door het operationeel resultaat.
De productiviteit per SW medewerker is gegroeid. Het bedrijf werkt efficiënter. Deze
aspecten maken het verlies van Baanstede minder dan is begroot. Baanstede geeft aan
dat vrijwel alle mogelijkheden om efficiënter te werken zijn benut. De verwachting is dat
het verder bezuinigen op de bedrijfskosten in de toekomst niet of nauwelijks zal kunnen.
Vanwege het transitieplan heeft Baanstede in 2015 vrijwel niet geïnvesteerd in materieel
en personeel. Er is daardoor achterstallig onderhoud ontstaan. Vanwege het overgaan
naar going concern is er eind 2015 weer geïnvesteerd in mens en materiaal.
In bijlage 3 en 4 zijn samenvattingen met dit raadsvoorstel meegestuurd, waarin op 1
pagina de kern is samengevat van de jaarstukken.
Doel/resultaat
Gemeente Oostzaan heeft zijn zienswijze aan het Algemeen Bestuur kenbaar gemaakt,
middels bijgevoegde brief, zodat dit meegewogen wordt in de beslissing om wel of niet
de jaarrekening vast te stellen.
3. Toelichting
Uitvoering/realisatie en rapportage
De brief met de zienswijze van de gemeente wordt direct na de raadsvergadering naar
het bestuur van Baanstede verzonden.
Alternatieven
Het alternatief is niet instemmen met de jaarstukken. Het AB zal de negatieve zienswijze
van Wormerland meenemen in zijn beslissing en afwegen tegen de overige 7 zienswijzen.
Financiële middelen
Oostzaan heeft voor 2015 € 53.000 begroot voor de eigen bijdrage in het
exploitatieverlies. Het exploitatieverlies is ten opzichte van de begroting meegevallen,
waardoor de eigen bijdrage voor Oostzaan € 12.796 minder wordt naar € 22.748.
Voor Oostzaan betekent dit een meevaller.
Oostzaan heeft in totaal € 312.948 aan Rijksbijdrage aan Baanstede doorbetaald. De
Rijksbijdrage komt binnen via het sociaal deelfonds in de Algemene uitkering als
onderdeel van het sociaal domein. Dit bedrag wordt elk jaar minder waardoor de eigen
bijdrage in het exploitatieverlies elk jaar stijgt.
Betrokkenen
Bestuur Baanstede, SW-medewerkers
Communicatie
De zienswijze wordt direct naar het AB Baanstede verzonden, zodra de raad zijn
zienswijze heeft afgegeven.
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Bijlagen
Zienswijze jaarstukken Baanstede 2015 Oostzaan
1. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2015 Baanstede
2. Ontwerp jaarstukken Baanstede 2015
3. Managementsamenvatting Baanstede
4. Financiële samenvatting Baanstede

Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

A. van den Assem

R. Meerhof
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Onderwerp

RV-nummer:

rv 16/34

Zienswijze jaarstukken 2015 Baanstede

Datum:
Procedure:

12 mei 2016
Commissie FCW:
23 mei 2016;
Raad: 13 juni 2016

De raad van de gemeente Oostzaan
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 3 mei 2016

Besluit:
Om zijn zienswijze af te geven doormiddel van bijgevoegde brief voor de jaarrekening
2015 Baanstede.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 13 juni 2016
de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel

R. Meerhof
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