
* cRléos
 Gemeenschappelfjke Regeling
 Wer|oorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
 Aan Je raden van de deelnemende gemeenten.
 Voorhout, 1 april 201 0
 Onderwerp: begrotingswijziging 2()10, begroting 201 1 .
 Geachte raadscolleges,
 Met verwijzing naar artikel 35 van de Wet gemeens|appelijke regelingen, juncto de artikelen
 16 en 17 van de Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-. Duin- en
 Bollenstreek. zenden wij u hierbij het ontwerp tot wjziging van de begroting voor het
 dienstjaar 2010, alsmede de on|erpbegroting voor het dienstjaar 201 1 .
 Wij stellen u in de gelegenheid tot uiterlijk 28 mei a.s. omtrent deze documenten uw
 zienswijze naar voren te brengen.
 Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de verplichting, voodvloeiende ujt adikel 35, tweedE
 lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de ontwerpbegroting voor een ieder ter
 inzage te leggen en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar te stellen.
 Hoogachtend
 He dagelijks bestuur,
 M.J. Adriaanse,
 E secretaris
 t ..
 y'
 B.J.M. de Haas,
 voorzitter
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Herziene
 begroting 2010
 Werkvoorzieningschap
 Kust-,Duin-en Bollenstreek
 Werkvoorzieningschap KDB
 Nijverheidsweg 22
 2215 MH Voorhout
 22 februari 2010
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1. HERZIENE BEGROTING 2010
 MET VERGELIJKENDE CIJFERS BEGROTING ZOIO/REALISATIE 2009
 ( cijfers 2009 zijn de voorlopige cijfers)
 ( bedragen x | 1 .000 )
 Heciene Verschil
 Begroting Begroting Realisatie
 2010 2010 2009
 Huuropbrengsten
 Loonkostensubsidie
 Vergoeding weruaamheden MareGroep
 Netto opbrengsten
 Lonen Wsw-werknemers
 Overige kosten Wsw-werknemers
 Totaal Wsw
 Loonkosten ambtelijk personeel
 Overige kosten
 Afschrijvingen
 Rentekosten/rentebaten
 Subtotaal bedrijfslasten
 Bedrijfsresultaat (nadelig)
 Rijksbijdrage
 Exploitatieresultaat
 Bijzondere lasten
 Bijzondere baten
 Bedrijfsresultaat
 Bijdrage MareGroep
 Gemeentelijke bijdrage
 Resultaat na deelnemingen/gemeentelijke bijdrag 0
 720 700 20 690
 -350 -330 -20 -337
 -550 -650 IOQ -550
 -180 -280 100 -197
 1 8.600
 730
 1 9.330
 100
 IQQ
 210
 130
 1 8.800
 750
 1 9 .550
 110
 IOQ
 210
 100
 -200
 -20
 -220
 -1 0
 0
 0
 30
 18.500
 7 1 0
 1 9 .2 1 0
 100
 100
 210
 133
 19.870 20.070 -200 1 9.753
 -20.050 -20.350 300 -1 9.950
 1 8.800 1 9.000 -200 1 9.050
 -1 .250 -1 .350 100 -900
 O
 O
 -1 .250 -1 .350 100 -900
 900
 350
 - 1 00 900
 O 0
 0 0 0
 1.000
 350
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2. Toelichting verschillen herziene begroting 2010
 Het aantal wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is minimaal.
 |jzigingen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een kleine afname van het aantal fte's
 lnvesteringen
 In 2010 zal het ve|arming/luchtbehandelingsysteem ven/angen worden.
 De kosten hiervoor zijn voorlopig geraamd op f 250.000.
 Vergoeding werkzaamheden MareGroep.
 Doordat in 2010 nog gelden beschikbaar zijn uit de amendemeneten Verburg/Bussemaker/lrrgang
 gaat deze stijging pas een jaar later in.
 Lonen Wsw-werknemeo
 Door de daling in het aantal fte medewerkers van 685 naar 675 exclusief buiten gemeenten,
 dalen de ioonkosten t.o.v. de oorspronkelijke begroting.
 Rijksbijdrage
 Door de reeds eerder genoemde daling van het aantal fte's daalt deze post.
 4
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3 Gemeentelij'ke bijdrage 2010
 De gemeentelijke bijdrage 201 0 blijft gelijk aan dle van de begroting 201 0, waarbij rekening is
 gehouden met de sinds 2006 ingevoerde bonus/malusregeling.
 Verdeling nadelig saldo verbonden partijen
 Gemeente Katwijk 1 39.702.QQ
 Gemeente Hillegom 28.709,00
 Gemeente Lisse 28.35000
 Gemeente Noofdwijk 42.627.00
 Gemeente Noordwijkerhont 23.39000
 Gemeente Oegstgeest :5.736,00
 Gemeente Teylingen 54.715.00
 Gemeente Wassenaar 1 6.771 00
 Totaal 350.000,0:
 De|nitieve verdeling zal nu afloop van het boekjaar plaatsvinden.
 Bedragen wijken iets af van de bedragen die oxenomen zijn in de begroting 2Q1Q.
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Begroting 2011
 Werkvoorzieningschap
 Kust-, Duin- en Bollenstreek
 Werkvoorzieningschap KDB
 Nijverheidsweg 22
 2215 MH Voorhout
 maart 2010
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1. BEDRIJFSVOERINGPARAGRAAF
 Volgens artikel 14 van het Besluit begroting en veran|oording provincies en gemeenten van 20 ja-
 nuari 2003 noemt het dagelijks bestuur de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de
 bedrijfsvoering.
 Alqemeen.
 Uitgangspunt bij de begroting 201 1 is het voortetten van de Gr KDB onder dezelfde condities.
 Voor de jaren t/m 201 0 zijn hierover afspraken gemaakt. terwijl voor 201 1 en volgende jaren nog
 ve|olgafspraken gemaakt moeten worden.
 Per 1 januari 2008 Ioopt de snanciering van de Wsw via de woongemeente van de werknemers.
 Bij het opstellen van deze begroting zijn wij er vooralsnog van uitgegaan dat de gemeenten besluiten
 door te gaan met de gemeenschappelijke regeling en dat de financiering overgedragen wordt aan het
 schap.
 Elke verandering zal gevolgen hebben voor de begroting.
 In de begroting is uitgegaan van 690 Fte's in 201 1 .
 Dit aantal kan in de Ioop van het jaar wijzigen door uitstroom van fte's uit ''buitengemeenten'' of door
 instroom van extra fte's van de gr KDB-gemeenten.
 Verder Ioopt ook de overeenkomst met MareGroep N.V., na een verlenging van 1 jaar tot eind 201 0,
 eind 2010 af. Ook hierbij zijn we uitgegaan van een verlenging voor een volgende periode.
 Gr KDB ontstond per 1 januari 2002 uit de samenwerking van Werkvoorzieningschap 't Heem en
 Werkvoocieningschap Het Spektrum en oontinueerde vanaf dat moment de uitvoering van de Wet
 sociale werkvoociening (Wsw) voor |aalf gemeentes, i.c. Katwijk, Hillegom, Lisse Noordwijk,
 Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg. Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Warmond en Wasse-
 naar. Tot 2003 geschiedde de uitvoering van de Wsw volledij in de gr KDB. Dit zij nadrukkelijk
 gesteld daar er met ingan: van 1 januari 2004 een verschuivlng in deze plaats vond.
 Gr KDB besloot in 2002 tot de oprichting van de naamloze vennootschap MareGroep. Deze vennoot-
 schap state per 1 januari 2003 met de uitvoering van Wiw voor voornoemde gemeentes, behaive
 Wassenaar en Oegstgeest, alsmede de realisatie van zgn. arbeidstre-lintegratietrajecten. Met ingang
 van 1 januari 2004 is de uitvoering van de Wsw eveneens ondergebracht bij MareGroep N.V.
 Per 1 januari 2006 bestaat de Gr KDB uit | gemeenten ten gevolge van twee gemeentelijke
 herindelingen. Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg zijn samen gegaan in de nieuwe gemeente Katwijk,
 terwijl Voorhout Sassenheim en Warmond samen de nieuwe gemeente Teylingen vormen.
 Bij het opstellen van de begroting zitten we noj midden in een finan ciële crisisz waarvan op het
 moment van opstel Ien van deze begroting moel lijk in te sçhatten is of en zo ja in welke mate,
 dit invloed zal hebben op de resultaten van de Gr KDB en de MareGroep N.V.
 Door middel van kwadaalrappodages zullen wij u gedurende h et jaar op de hoogte houden van
 de on|ikkelingen en eventuele grote afwjkingen t.o.v. de begroting zo spoedig mogelij k aan u
 rappoderen.
 Dit geldt voor de begroting van dit jaar en de meerjarenbegroting.
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2. FINANCIEEL BELEID
 Anemeen
 0p 7 maad 2002 is de Wet dualisering gemeentebestuur in werking getreden. In verband hiermee is
 ook de Gemeentewet gewijzigd. De nieuwe Gemeentewet is eveneens op 7 maart 2002 van kracht
 geworden. Voorts is bij Besluit van 24 september 2003 de inwerkingtreding van de wet van 2 juli 2003
 tot wijziging van Provinciewet en de Gemeentewet in verband met nieuwe voorschri|en voor begroting
 en veran|oording geregeld. De inwerkingtreding van deze wijzigingswet is 17 oktober 2003.
 Gelet op het feit dat het nieuwe Besluit 'begroting en veran|oording provincies en gemeenten' van
 toepassing is, bieden wij u rekening houdend met voornoemd Besluit en de voor het Schap van
 toepassing zîjnde artikelen, de begroting 201 0 en de meerl'arenbegroting 2012-2015 in overeen-
 stemming met de geldende wet- en regelgeving aan.
 Grondslan en doelstellinn
 De begroting 201 1 en meerjarenbegroting 2012-201 5 vormen het uitgangspunt voor het financieel
 beleid van 201 1 . De grondslagen van de financiële verslaglegging zijn a|onderlijk opgenomen.
 Begroot resultaat 2011
 De begroting sluit met een nadelig exploitatie-resultaat van f 1 .320.000 - na bestemming. Hierbij is
 geen rekening gehouden met een eventuele winstuitkering van MareGroep N.V. (vooralsnog gaan we
 uit van een winstuitke|ng van f 1 .320.000,-).
 In 201 1 is er geen gemeentelijke bijdrage begroot', ten opzichte van 2010 is dat een verlaging van
 | 350.000,-.
 Taakstelling en subsidie
 De taakstelling voor 201 1 is begroot op 690 SE's (standaardeenheden).
 In tegenstelling td vcorgaande jaren kan dit aantal in de loop van hetjaar wilzigerl docr Lfitstroom v'an
 fte's uit ''buitengemeenten of door instroom van extra fte's van de gr KDB gemeenten. Vanaf 1 januari
 2008 Ioopt de financiering van de gemeenschappelijke Regeling via de gemeenten in plaats van direct
 naar het Schap.
 In deze begroting zijn wij er vanuit gegaan dat de volledige rijksbijdrage overgeheveld wordt naar het
 Schap.
 Investeringen
 Voor 201 1 staan investeringen aan de gebouwen gepland van ç 200.000 - Overige investeringen
 zullen plaatsvinden in de MareGroep.
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3. BEGROTING 2011
 MET VERGELIJKENDE CIJFERS BEGROTING ZOIO/REALISATIE 2009
 ci'fers 2009 zi'n de voorlopi e ci'fers)
 ( bedra en x f 1 .000 )
 Herziene
 Be rotin be rotin Realisatie
 201 1 201 0 2009
 Huuro bren sten 740 720 690
 Loonkostensubsidie -350 -350 -337
 Ver oedin werkzaamheden MareGroep -650 -550 -550
 Netto opbren sten -260 -1 80 -1 97
 Lonen Wsw-werknemers 1 9.000 1 8.600 1 8.500
 Overi e kosten Wsw-werknemers 750 750 71 0
 Totaal Wsw 1 9.750 19.350 19210
 Loonkosten ambtelijk
 personeel 1 00 1 00 100
 Overi e kosten 1 00 1 00 1 00
 Afschri'vin en 210 210 210
 Rentekosten/rentebaten 1 00 1 10 1 33
 Subtotaal bedri'fslasten 20,260 1 9.|7:1 1 9.753
 Bedri'fsresultaat nadeli -20.520 -20.050 -1 9.950
 Ri'ksbi'dra e 1 9.200 1 8.800 1 9.050
 Exploitatieresultaat -1 .320 -1.250 -900
 Bi'zondere lasten O 0 O
 Bi'zondere baten 0 0 O
 Bedri'fsresultaat -1 .320 -1 .250 -900
 Bijdrage
 MareGroe 1 .320 900 900
 Gemeenteli'ke bi'dra e 0 350 0
 Resultaat na deelnemin / emeenteli'ke bi'dra e 0 0 0
 Ci'fers van 2009 zi'n voorlo i e ci'fers.
 5
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4. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2011 ( X Ellno 100W
 Algemeen
 Operationele activiteiten vinden vanaf 1 januari 2004 plaats in MareGroep N.V.
 Herziene
 Begroting begroting Realisatie
 201 1 2010 2009
 1 9.200 1 8.800 1 9.050
 1 , 03
 Rijksbijdrage
 Verhouding Ioonkosten Wsw in rejatie tot het
 Rijksbudget in procenten
 Aantal se's gemiddeld
 Rijksbudget per se (in euro)
 Het begrote rijksbudget 201 1 is op basis van de prognose van Cedris berekend, verhoogd met
 inflatiecorrectie
 690
 27.650
 690
 27.080
 700
 27.080
 Herziene
 Begroting begroting Realisatie
 201 1 2010 2009
 Overige bedrijfsopbrengsten
 Huur gebouwen Voorhout
 Totaal
 KDB verhuurt Zijn panden tegen tegen marktconforme tarieven aan de MareGroep.
 740 720 690
 740 720 690
 Vergoeding werk|amheden MareGroep
 Herziene
 Begroting begroting Realisatie
 201 1 201 0 2009
 650 550 550
 De managementvergoeding omvat de vergoedin: voor werkzaamheden die door directie en
 personeel van MareGrlep N.V. voor de KDB worden verricht.
 Verhoging in 201 1 voor weruaamheden voor begeleid werken, welke vanaf 201 1 niet
 meer worden vergoed uit de amendementen Verburg/Bussemaker/lrrgang.
 Onder deze post vallen onder andere!
 a. Aandeel P&O kosten t.b.v. uitvoering Wsw.
 b. Administratieve managementondersteuning w.o, administratiekosten.
 c. Ondersteuning secretariaat en externe adviezen.
 d. Begeleiding begeleid werken.
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Herziene
 Begroting begroting Realisatie
 20 1 1 201 0 2009
 Loonkostensubsidie
 Te betalen Ioonkostensubsidie ivm begeleid werken
 350
 350
 337
 Herziene
 Begroting begroting Realisatie
 2011 201 0 2009
 Loonkosten en overige kosten Wsw werknemers
 Lonen en sociale lasten
 Overige kosten Wsw
 Totaal
 Aantal Se's
 Loonkosten per FTE (in euro)
 Overige kosten per FTE (in euro)
 1 9.000 1 8.600 1 8 . 5 00
 750 750 71Q
 1 9.750 1 9.350 1 9.21 0
 690
 27.536
 1 . 087
 6 90
 26.957
 1 .087
 700
 26.429
 1 .071
 De berekening van de lonen en sociale lasten is gebaseerd op:
 De schaalbedragen huidige cao, de
 nieuwe cao gaat in per 1/3/2010
 Vakantietoeslag 8%
 Eindejaarsuitkering 3%
 Percentage sociale Iasten zoals deze
 van kracht waren op 1 januari 2010
 Het aantal FTE'S in 201 1 is gebaseerd op de opgave van het ministerie.over 2010
 Overige kosten Wsw medewerkers
 Loonkosten ambtelijk personeel
 Betreft aantal inactieve medewerkers die niet overgegaan zijn naar de Mareoroep plus
 de kosten van de wachtgelders.
 Ook de kosten van de secretaris van de Gr KDB zijn in deze post opgenomen.
 Tevens valt onder deze post de bijdrage van de Gr KDB in de FPU rgegeling
 Herziene
 Begroting begroting Reaiisatie
 201 1 201Q 2009
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Loonkosten ambtelijk personeel
 10|1 100 1 00
 Herziene
 Begroting begroting Realisatie
 201 1 201 0 2009
 Afschrijving vaste activa
 Afschrijving vaste activa
 Betreft afschrijving op huisvesting en instailaties
 210
 Herziene
 Begroting begroting Realisatie
 201 1 2010 2009
 Rentekosten/ baten
 Rentebaten
 rentelasten
 Totaal
 Betaalde rente over:
 Ieningen BNG.
 Rekening courant krediet
 3% over uitstaand saldo SHAF vermogenl t/m 2009)
 Shaf staat voor ''Stichting 't Heem Arbeidsintegratiefonds''
 Bij de fusie in 2002 is het Ovewermogen na Iiquidatie van de Gemeenschappelijke regeling 't Heem,
 groot | 2.834.000, hierin gestort,
 De Heem gemeenten kunnen dit bedrag aanwenden voor projecten bij de MareGroep en/of betalingen
 van de gemeentelijke bijdragen.
 Het saldo was eind 2009 f 1 87.990,-.
 Fonds wordt per 31 december 2009 geliquideerd.
 40 50 27
 140 160 160
 100 110 133
 Herzlene
 Begroting begroting Realisatie
 201 1 201 0 2009
 Gemeentelijke bijdrage
 350
 In de begroting is er van uitgegaan dat er in 201 1 geen gemeentelijke bijdrage meer nodig is.
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5. GRONDSLAGEN VOOR |AARDERING EN RESULTAATBEPALING
 I rll l,i (Ii ft 6|
 Onderstaande grondslagen, waarop de waardering van adiva en passiva en de resultaatbepaling is
 gebaseerd, zijn bedoeld als Ieidraad voor een Juiste interpretatie van de financiële overzichten. De
 begroting vofdoet aan het Besluit begroting en veran|oording.
 Algemene grondslagen voor de opstelling van de begroting.
 De waardering van de adiva en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
 historische kosten.
 De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
 slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die zijn
 ontstaan voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
 de jaarrekening bekend zijn geworden.
 Voor het schap is het Besluit begroting en veran|oording provincies en gemeenten (B.B,V.) d.d. 20
 januari 2003 van toepassing en moet het algemeen geldende toerekeningsbeginsel jn acht worden
 genomen.
 Balans
 Vaste activa
 Materiële vaste adiva.
 De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de verkrijgings- of ve|aardigingsprijs
 verminderd met de afschrijvingen. Bij de waardering van de materiële vaste activa wordt rekening
 gehouden met een vermindering van hun waarde indien deze naar ve|achting duurzaarn is. In het
 verslagjaar heeft een dergelijke vermindering niet plaatsgevonden.
 Met uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van de historische aanschafprijs volgens
 een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op grond wordt niet afge-
 schreven.
 De afschrijvingstermijnen volgens de lineaire methode bedragen in jaren'.
 .' Gronden nvt.
 . Bedrijfsgebouwen 40
 terreinen 1 5
 Machines, apparaten en lnstallaties 10
 Financiële |aste actik'a.
 Waardering vindt plaats op basis van de verkrijgingprijs verminderd met eventuele duurzame waarde-
 verminderingen. Afschrijving vindt niet plaats.
 De financiële activa betresen een storting in het waarborgfonds van de Onderlinge Vecekeringen
 Werkvoociening u/a.
 Vlottende activa
 Vorderinnen en overlonende activa.
 De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor het risico dat vorderingen niet
 invorderbaar zijn wordt een voorziening in mjnderjng gebraoht,
 Find 2009 was het niet nodig een voociening aan te leggen.
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Liquide middelen.
 De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen en omvatten bank,giro en kassaldi.
 Eigen vermogen.
 : Alqemene reserve.
 De algemene resen/e dient als algehele buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.
 Beslpmminnsresqœes.
 De bestemmingsreserves worden gevormd indien voordelige exploitatieresultaten van voorgaande
 jaren ontstaan. De bestemming vindt conform de voorschriqen plaats in het belang van de uitvoering
 van de sociale werkvoociening.
 Langlopende sçhulden.
 Leninqen.
 De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 Kodlopende schulden.
 De kodlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 Winst- en verliesrekenîng.
 In de toelichting op de winst- en verliesrekening worden de categorieën vermeld. Dit tetreft de rubrice-
 ring van baten en lasten zoals eoorgeschreven in het B.B.V.
 Bedrijhopbrengsten.
 Overine bedriifsoDbrenœsten.
 Hieronder zijn onder meer begrepen de onqrekkingen uit de bestemmingsresewes en de algemene
 reserve. Daarnaast worden naûekomen en overige baten onder deze post verantwoord.
 Riiksbiidrane.
 Dit betreft de bijdrage van het Rijk zoals bedoeld in artikel | tot en met 10 van de Wet sociale werk-
 voorziening.
 Afschriivinaen .
 Dit betreffen de afschrijvingskosten van de vaste adiva. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op
 de e|nomisohe ievensduur.
 Gemeenteliike biidraoe.
 De gemeentelijke bijdrage omvat de in de gemeenschappelijke regeling overeengekomen bijdrage in
 het nadelig exploitatieresultaat, met inachtneming van de bonus-/malusregeling.
 Lonen en salarissen.
 Hierop worden de Ioonkosten van de Wsw-medewerkers alsmede de salariskosten van het ambtelijk
 personeel die niet overgegaan zibn naar de MareGroep N.V. veran|oord. Onder Ioon- en salariskos-
 ten worden verstaan het bruto bedrag van de uitbetaalde Ionen c.q. salarissen de opgebouwde
 vakantiegeldrechten de eindejaarsuitkering vermlnderd met eventuele te ontvangen Wao-gelden.
 10

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 23

1.1. Post In - 9276



Sociale Iasten.
 De sociale Iasten betreffen de ter zake van de werknemersverzekering verschuldigde werkgeverslas-
 ten alsmede het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening.
 Onbrenqst VVva.
 Dit betreft de over het kalenderjaar Iager verschuldigde loonbelasting ca. die als gevolg van de Wet
 vermindering afdracht loonhemng ca. niet afgedragen behoeft te worden,
 Te ontvannen Wao/WlA-uitkerinnen.
 Dit betreft de over het kalenderjaar van de bedrijfsvereniging te ontvangen uitkeringen op grond van
 de Wet arbeidsongeschiktheid (Wao/WlA).
 Overiqe bedri'lfskosten.
 Hierin zijn onder meer begrepen de kosten voor bedrijfsgeneeskundige zorg, en. ve|oerskosten. De
 overige bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten.
 Rentebaten l rentelasten.
 De rentebaten betreft de opbrengst uit rekening-courant gelden.
 De rentelasten bestaan uit de rentelast van de Ianglopende geldleningen en de rente rekening-courant
 plus de rente over de Iening van het SHAF.
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6. STAAT VAN LENINGEN O/G
 uitstaand eind
 vanaf tot Bedra GRB Percenta e Aflossin 2011
 per 1/1/11
 BNG 02-05-02 02-05-22 1 .200.000 0400 5,37 1 00.000 1 .100.000
 BNG 02-05-04 02-05-22 1 .333.340 0405 4,50 1 1 1 .1 10 1 .222.230
 12
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7. |EERSTANDSVERMOGENPARAGRAAF
 Volgens artikel 1 1 van het Besluit begroting en veran|oording provincies en gemeenten van 20 ja-
 nuari 2003 noemt het dagelijks bestuur alle voocienbare risico's waarvoor geen aparte voorzieningen
 zijn gevormd. Tevens presenteed zij de weerstandscapaciteit en mogelijkheden om niet begrote kos-
 ten die onve|achts en substantieel zijn te dekken. Deze risioo's behoren tot het zogenaamde be-
 drijfsrisico.
 Na inventarisatie van de risico's bevinden deze zich op de volgende gebieden:
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Het ministerie onderzoekt de rechtmatigheid en de doeltre|endheid van de uitvoering van de wet. De
 regels van het ministerie zijn niet altijd duidelijk of kunnen op verschillende manieren worden uitge-
 legd.
 Rislco's van rechgpositionele aard ambtenaren
 Het schap Ioopt het risico van Iangdurige aMezigheid van zieken, wachtgeldverplichtingen, uitkerings-
 regelingen en het risico dat een personeelslid arbeidsongeschikt wordt verklaard. Voor de hiermee
 samenhangende kosten wegens ven/anging en/of lnet noodzakelijkerwijs opnieuw opvullen van de
 desbetresende formatieplaats is geen voorziening aanwezig. Deze kosten konden tot nu toe binnen
 de reguliere begroting worden gedekt. Het risico is aanwezig dat dit in de toekomst niet Iukt,
 Omzet- en Ioonbelasting en sociale lasten
 Flet risico van mogelijke tegenvallers (of meevallers) van toekomstige controles van de belasting-
 dienst. In 2009 Er heeft sinds de oprichting van gr RDB de eerste controle van de omzetbelasting
 plaatsgevonden.
 In 2005 heeft er een controle van de loonbelasting inzake de wet afdrachtsvermindering Iage Ionen.
 Stuwmeer verlof
 Door verandering in de CAO is het vanaf 2005 beperkt mogelijk voor Wsw medewerkers
 vakantiedagen te laten uitbetalen. Hier is geen voorziening voor.
 Pand
 Voor grote reparaties aan het gebouw is in 2008 een voociening getroffen. Jaarlijks zal er uit het
 resultaat een bijschrijving bij de voorziening plaats vinden. Kosten van reparaties die onder deze
 voorziening vallen àullen ten laste van deze voociening worden gebracht..
 Milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden
 Nieuwe wetgevingen kunnen tot kosten voor aanpassingen, sanering etc.leiden van omstandigheden
 die ziGh nu reeds voordoen. Er zijn op dit moment geen indicaties dat een dergelijk risico aanwezig is.
 De weeotandscapaciteit
 In verband met de gewijzigde bedrijfsvoering zal het bestuur in de Ioop van het korriende jaar bepalen
 of de huidige weerstandscapaciteit voldoende is om bovenstaande risico's te dekken, zonder dat dit
 ten koste gaat van de ui|oering van de bestaande taken.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 23

1.1. Post In - 9276



8. FINANCIERINGSPARAGRAAF (Treasury)
 Volgens artikel 1 3 van het Besluit begroting en veran|oording provincies en gemeenten van 29 ja-
 nuari 2003 noemt het dagelijks bestuur de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financie-
 |ngspodefeuilfe.
 Alnemeen .
 Op 01 januari 2001 is de Wet snanciering Iagere overheden (Wet 510) vervangen door de Wet finan-
 ciering decentrale overheden (Wet fido). In deze nieuwe wet worden de kaders gesteld voor een ver-
 antwoorde prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale
 overheden.
 Het Sociaal Werkvoorzieningschap 'Kust Duin en Bolienstreek' onderkent het belang van een verant-
 woord en adequaat beheer van snanciële middelen. Mede gelet op het bovenstaande wenst het zijn
 adivîteiten op het gebied van treasury op een zo transparant en beheersbaar mogelijke wijze in te
 richten.
 De treasuryparagraaf is een uitwerking van de uitgangspunten ten aanzien van de Nnancieringsfunc-
 tie, zoals vastgelegd in het concept treasulstatuut. In dit treasurystatuut wordt de 'beleidsmatige in-
 frastructuur' van de treasulfundie va|tgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen richtlij-
 nen en Iimieten. Het statuut maakt een objectieve en transparante veran|oording vooraf en acàteraf
 mogelijk,
 Alnemene on|ikkelinnen.
 Het Sociaal Werkvoorzieningschap 'Kust Duin en Bollenstreek' kent een goede huisvestingssituatie. In
 het kader van het bedrijfsplan zijn wel enige aanpassingen in de huisvestingssituatie noodzakelijk.
 Tevens zijn er in het jaar 2002 en 2004 twee geldleningen aangegaan als financieringsmiddel ten
 behoeve van onroerende- en roerende zaken.
 De snanGiering van onroerende- en roerende zaken vindt door het Soçiaal Werkvoorzieningschap
 uitsluitend ten behoeve van zijn publieke taak piaats.
 Risico|oheer.
 Onder risico's worden verstaan zowel renterisico's als kredietrisico's en Iiquiditeits- risico's. Onder-
 staand worden de diverse risic/'s gecomprim|rd in beald gebracht.
 Kasqeldlimiet.
 Een belangrijk uitgangspunt is het vermijden van grote fluduaties in de rentelasten. De kasgeldlimiet
 stelt de grens aan de korte Nnanciering. Hiermee kan het renterisico op korte financiering beperkt wor-
 den. Juist voor de korte snanciering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluctuaties in de
 korte rente hebben direct een relatief grote invloed op de rentelasten.
 Als grondslag van de wettelijke toege|tane omvang van het kasgeldlimiet wordt aangehouden de
 ornvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar.
 Voods wordt de toegestane omvang van de kasgeldiimiet vastgesteld op het vigerende peroentage
 zoals dat bij ministeriële regeling is vastgesteld.
 Renterisi| vaste schuld.
 In het wetsvoorstel worden normen gesteld voœr het renterisico op de vaste schuld. Met het stellen
 van deze normen wordt een kader gesteld om tot een zodanige opbouw van de Ieningenpodefeuille te
 komen dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en he|nanciering van leningen in vol-
 doende mate wordt beperkt.
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Bij een gelijkmatige opbouw van de Ieningenpodefeuille, waarbij niet in enig jaar een onevenredig
 groot deel van de leningenpodefeuille gehe|nancierd behoeû te werden, wordt het renterisico op de
 vaste schuld gespreid over de jaren. Een verandering van de rente werkt zodoende vedraagd door op
 de rentelasten en -baten in enig jaar.
 Onderstaand de renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in het 'aar 201 1
 Bedra en x euro 1000
 201 1 2012 201 3 2014
 la Rentehecienin op vaste schuld 0/
 1 b Rentehecienin o vaste schuld u/
 2 Netto rentehecienin () vaste schuld
 3a Nieuwe aan etrokken vaste schuld O O
 3b Nieuwe verstrekte ienin en
 4 Netto nieuw aan etrokken vaste schuld
 5 Betaalde aflossin en 21 1 21 1 21 1 21 1
 6 Heïnancierin * Iaa ste van 4 en 5 O 0 O 0
 7 Renterisico op vaste schuld (2 en 6) (1 0 0 0
 Renterisiconorm
 8 Stand van de vaste schuld er 01-01 2.534 2.323 2.1 12 1 .901
 9 Vast ele de ercenta e 20 20 20 20
 10 Renterisiconorm 507 465 422 380
 Toets renterisiconorm
 10 Renterisiconorm 507 465 422 380
 7 Renterisiconorm op vaste schuld 0 0 0 Q
 1 1 Ruimte/overschri'din 1 0-7 507 465 422 380
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9.VERBONDEN PARTIJENPARAGRAAF
 Volgens arlikel 15 van het Besluit begroting en veran|oording provincies en gemeenten van 20 ja-
 nuari 2003 noemt het dagelijks bestuur alle verbonden partijen aan het Schap.
 Alqemeen.
 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek te Ka|ijk. De
 verbonden partijen zijn de gemeenten Katwijk, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout,
 Oegstgeest, Teylingen en Wassenaar.
 In de begroting zijn we er van uitgegaan dat er over 201 1 geen gemeentelijke bijdrage nodig is,
 De gemeenten waarborgen de voldoening van rente aflossing en kosten van door het werkvoorzie-
 ningschap te siuiten vaste geldleningen, alsmede van gelden die het werkvoorzieningschap in reke-
 ning-courant of bij wijze van geldlening zal opnemen, naar evenredigheid van het aantal arbeidsplaat-
 sen van de uït die gemeente afkomstige werknemers gerekend naar de toestand van 1 januari van
 het jaar waarin de verplichtingen worden aangegaan.
 16
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10. MEERJARENBEGROTING
 Resul|tenrekenin meer'a|nramin 2012 om 2015
 bedra en x f 1 .000
 Be rotin Be rotin Be rotin Be rotin
 201 2 201 3 2014 201 5
 Huuro bren sten 750 780 790 81 0
 Mana ementver oedin -650 -650 -650 -650
 Loonkostensubsidie -350 -350 -350 -350
 Netto opbren sten -240 -220 -21 0 -1 90
 Lonen Wsw-werknemers 1 ,2 1 9.300 1 9.600 1 9.900 20.300
 Overige kosten Wsw-
 werknemers 760 770 780 790
 Totaal Wsw 20.060 20.370 20.680 21 .090
 Loonkosten ambtelijk
 ersoneel 100 100 100 100
 Overi e kosten 1 00 1 00 1 00 1 00
 Afschri'vin en 210 21 O 21 O 21 0
 Rentekosten/rentebaten 1 00 1 00 1 00 1 00
 Subtotaal bedri'fslasten 20.570 20.880 21 .1 90 21 .600
 Bedri'fsresultaat nadeli -2Q.|1 Q -21 ,1 00 -21 .400 -21 .790
 Ri'ksbi'dra e 2 1 9.600 19.900 20,200 20.600
 Ex Ioitatieresultaat -1 .210 -1 ,200 -1 .2Q0 -1 .1 90
 Bijdrage
 MareGroep 1.21 0 1 .200 1 ,200 1 .1 90
 Gemeenteli'ke bi'dra e (1 (1 Q O
 Resultaat na deelnemin / emeenteli'ke bi'dra e 0 0 0 0
 Uit an s unten:
 1. salariskosten en ri'ksbi'dra e per 'aar aan e ast met in|atiecorrectie van 1 5%
 2. uit an s unt dat verho in en in loonkosten edekt wordt door aan assin ri'ksbi'dra e.
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