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1. BEDRIJFSVOERINGPARAGRMF
 Volgens adikel 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.
 Alaemeen.
 Uitgangspunt bij de begroting 2012 is het voodzetten van de Gr KDB onder dezelfde œndities.
 Voor de jaren tot en met 201 1 zijn hierover afspraken gemaakt, terwijl voor 2012 en volgende jaren
 nog vewolgafspraken gemaakt moeten worden.
 Per 1 januari 2008 loopt de snanciering van de Wsw via de woongemeente van de werkneme|.
 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 Nnanciering overgedragen wordt aan het
 schap.
 Elke verandering zal gevolgen hebben voor de begroting.
 In de begroting is uitgegaan van 715 Fte's in 2012.
 Dit aantal kan in de loop van het jaar wijzigen door uitstroom van fte's uit buitengemeenten'' of door
 inslroom van extra fte's van de gr KDB gemeenten.
 Verder Ioopt ook de overeenkomst met de MareGroep NV, na een verlenging van 1 jaar tot eind 201 1
 eind 2011 af. Ook hierbij zijn we uitgegaan van een verlenging voor een volgende periode.
 Gr KDB ontstond per 1 januari 2002 uit de samenwerking van WeAvoocieningschap 't Heem en
 Werkvoocienings|ap Het Spektrum en continueerde vanaf dat moment de uitvoering van de Wet
 sociale werkvoociening Asw) voor twaalf 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 volledig in de Gr KDB. Dit zij nadrukkelijk
 gesteld, daar er met ingang van 1 januari 2004 een verschuiving in deze plaats vond.
 Gr KDB besloot in 2002 tot de oprichting van de naamloze vennootschap MareGroep. Deze vennoot-
 schap staltte per 1 januari 2003 met de uikoering van Wiw voor voornoemde gemeentes, behalve
 Wassenaar en Oegstgeest, alsmede de realisatie van zgn. arbeidstre-lintegratietrajeden. Met ingang
 van 1 januari 2004 is de uitvoering van de Wsw eveneens ondergebracht bij MareGroep NV.
 Per 1 januari 2006 bestaat de Gr KDB uit 8 gemeenten tgv. 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.
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2. FINANCIEEL BELEID
 Alqemeen
 Op 7 maart 2002 is de Wet dualiseKng 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 voo|chri|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 zijnde adikelen, de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2016 in overeen-
 stemming met de geldende wet- en œgelgeving aan.
 Grondslan en doelstellinn
 De begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 vormen het uitgangspunt voor het financieel
 be|eid van 2012. De grondslagen van de tinanciële verslaglegging zijn aoonderlijk opgenomen.
 Begroot resultaat 2012
 De begroting sluit met een nadelig exploitatie resultaat van 1.950.000 na bestemming. Hierbij is jeen
 rekening gehouden met een eventuele winstuitkering van MareGroep NV Wooralsnog gaan we ult van
 een winstuitkering van 1 .250.000 euro).
 In 2012 is er een gemeentelijke bijdrage begroot van ç 700.000, wat gelijk is aan die van 2011 .
 Taaks|lling en subsidie
 De taakstelling voor 2012 is begroot op 715 SE's (standaardeenheden).
 Dit aantal kan in de Ioop van het jaar wijzigen door uitstroom van fte's uit buRengemeenten' of door
 instroom van extra fte's van de gr KDB gemeenten Vanaf 1 janualj 2008 Ioop de snanciering van de
 gemeenschappelijke Regeling via de gemeenten in plaats van dired naar het Schap.
 In deze begroting zijn wij er vanuit gegaan dat de volledige rijksbijdrage overgeheveld wordt naar het
 Schap.
 lnves|ringen
 Voor 2012 staan investeringen aan de gebouwen gepland van f 100.000,-- Overige investeringen
 zullen plaatsvinden in MareGroep.
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3. BEGROTING 2012
 MET VERGELIJKENDE CIJFERS BEGROTING ZOII/REALISATIE 2010
 (cijfers 2010 zijn de voorlopige cijfers)
 ( bedragen x 6 1 .000 )
 Herziene
 Begroting begroting Realisatie
 201 2 2Q1 1 2010
 740 730 71 0
 -550 -500 ..465
 -650 -650 -550
 -460 -420 -305
 18.80|)
 70Q
 1 9.500
 Huu|pbrengsten
 Loonkostensubsidie
 Vergoeding weruaamheden MareGroep
 Neoo opbrengsten
 Lonen Wsw-werknemers
 Overige kosten Wsw-werknemers
 To|al Wsw
 Loonkosten ambtelijk personeel
 Overige kosten
 A|ch|jvingen
 Rentekosten/œntebaten
 Subtotaal bed|jfslasten
 Bed|j|resultaat (nadelig)
 Rijksbijdrage
 Exploiîtieresultaat
 Bijzondere Iasten
 Bijzondere baten
 Bedàjhresul|at
 Bîjdrage MareGroep
 Gemeentelijke bijdrage
 Resultaat na deelneming/gemeentelijke bijdrage
 Cijfers van 201 0 zijn voorlopige cijfers.
 19.000
 725
 19.725
 100
 75
 210
 120
 18.60|)
 730
 19.330
 100
 100
 205
 115
 100
 75
 230
 135
 20.040 20.230 1 9.850
 -20.500 -20.650 -20.155
 1 8.550 18.400 19.000
 -1 .950 -2.250 -1.155
 é
 0
 0
 0
 0
 0
 -1.950 -2.250 -1 .1 55
 1 .250 1 .250 900
 700 700 350
 0 -300 95
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4. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2012 ( X EURO 10||0)
 Aigemeen
 Operationele adiviteiten vinden vanaf 1 januari 2004 plaats in MareGroep N.V.
 Rijksbijd|ge
 Verhouding Ioonkosten Wsw in relatie tot het
 rjksbudget in procenten
 Aantal se's gemiddeld
 Rijksbudget per se (in euro)
 Bij het schrijven van de begroting was niet duidelijk wat de on|ikkeling zal worden met de rijksbijdrage.
 Voor 2012 i| er voorlopig van uit gegaan dat de |jksbijdrage in 2012 per |e gelijk zal zijn aan die van 201 1.
 Herziene
 begroting
 201 1
 18.400
 1 07
 Begroting
 2012
 1 8.550
 1.05
 Realisatie
 2010
 19.000
 1 ,02
 7 1 5
 25.758
 715
 25.758
 695
 27.080
 Begroting
 2012
 Herziene
 begroting
 2011
 Realisatie
 ZQIQ
 Overlge bedrll|opb|ngsln
 Huur gebouwen Voorhout
 Totaal
 KDB verhuurt zijn panden tegen tegen maAtœnforme tarieven aan MareGroep.
 740
 740
 730
 730
 710
 71Q
 Vergoeding we*aamheden MareGroep
 Begroting
 2012
 650
 Herziene
 begroting
 201 1
 650
 Reaiisatie
 2010
 550
 De managemenhergoeding omvat de vergoeding voor weruaamheden die door diredie en
 personeel van MareGroep N.V. voor de KDB worden verricht.
 Onder deze post vallen onder andere:
 a. Aandeel P&O kosten tb.v. uitvoering Wsw.
 b. Administratieve managementondersteuning w.o. administratiekosten
 c. Ondeœteuning secretariaat en externe adviezen
 d. Begeleiding begeleid werken
 Begroting
 2012
 Herziene
 begrœting
 2011
 Realisatie
 ZQIQ
 Loonkos|nsubsidie
 Te betalen Ioonkostensubsidie ivm begeleid werken
 550
 500
 465
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Begroting
 2012
 18.800
 700
 19.500
 Loonkosten en overige koâten Wsw werknemers
 Lonen en sociale lasten
 Overige kosten Wsw
 Totaal
 Aantal Se's
 Loonkosten per FTE (in euro)
 Overige kosten per FTE (in euro)
 De berekening van de Ionen en sociale lasten is gebaseerd op:
 Huidige CAO', geen aanpassingen tov voorgaande jaren.
 Vakantietoeslag 8%
 Eindejaarsuitkering 3%
 Perœntage sociale Iasten, zoals deze van kracht waren op 1 januari 2011 .
 Het aantal FTE'S in 2012 is gebaseerd op de opgave van het ministerie over 201 1.
 Overîge kosten Wsw medewerke|
 Loonkosten ambtelijk pe|oneel
 Herziene
 begroting
 2011
 1 9.000
 725
 19.725
 7 1 5
 26.573
 1 .014
 Realisatie
 2010
 18.600
 730
 19.330
 695
 26.763
 1.050
 71 5
 26.294
 979
 Betreft aantal inadieve medewerkers die niet overgegaan zijn naar MareGroep. plus
 de kosten van de uchtgelders.
 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 regeling.
 Loonkosten ambtelijk personeel
 Begroting
 2012
 100
 Herziene
 begroting
 201 1
 100
 Heciene
 begroting
 201 1
 Realisatie
 2010
 90
 Begroting
 -7..917
 Realisatie
 2010
 Aîch|jving vaste activa
 Afschrijving vaste adiva
 Betreft afs||jving op huisvesting en installaties
 230
 210
 205
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Begroting
 201 2
 15
 150
 135
 Ren|kostenl baten
 Rentebaten
 Rentelasten
 Totaal
 Betaalde rente over:
 Leningen BNG
 Rekening courant krediet
 Herziene
 begroting
 201 1
 15
 135
 120
 Realisatie
 2010
 15
 130
 115
 Begroting
 2012
 Herziene
 begroting
 2011
 Realisatie
 2010
 Gemeentelijke bijdrage
 700
 700
 In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 februari 2006 is besloten om met ingang van 2007
 de bonus-/malusregeling in te voeren.
 Een aanvulling op deze regeling is goedgekeurd in de vergadering van het Algemeen Bestuur
 van 1 9 november 2010.
 Verdeling zal plaatsvinden in verhouding tot Wsw medewerkers per gemeente, gecorrigeerd met
 de perœntages uit de bonus-/malusregeling.
 Verdeling nadelig saldo Verbonden padijen
 Gemeente Hillegom
 Gemeente katwijk
 Gemeente Lisse
 Gemeente Noordwijk
 Gemeente Nxr|ijkerhout
 Gemeente Oegstgeest
 Gemeente Teylingen
 Gemeente Wassenaar
 Totaal
 Degnitieve verdeiing zal na afloop van het boekjaar plaatsvinden.
 f 63.434
 f 255.474
 Q 63.774
 E 86.094
 Q 52.562
 f 29.180
 | 1 19.958
 f 29.524
 f 700.QQ0
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5. GRONDSLAGEN VOOR |AARDERING EN RESULTAATBEPALING
 Inleiding
 Onderstaande grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling is
 gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële ovecichten. De
 begroting voldoet aan het Besluit begroting en Veran|oording.
 Algemene grondslagen voor de opstelling van de begroting.
 De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
 historische kosten.
 De baten en Iasten 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 in acht worden
 genomen.
 Balans.
 Vaste activa
 Materiële vaste activa.
 De waardering van de materiele vaste activa Is gebaseerd op de verkrljgings- of ve|aardigingsprijs
 verminderd met de aëchrijvingen. Bij de waardering van de materiele vaste activa wordt rekening
 gehouden met een ve|indering van hun waarde indien deze naar ve-achting duurzaam is. In het
 verslagjaar heeft een dergelijke vermindering niet plaatsgevonden.
 Met uiàondering van grond vindt aëchrijving plaats op basis van de historische aanschafprijs voigens
 een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op grond wordt niet afge-
 schreven.
 De aîchrijvingstermijnen volgens de Iineaire methode bedragen in jaren:
 @ Gronden nvt.
 Bedrij|gebouwen 40
 Terreinen 15
 Machines, apparaten en installaties 10
 Financiële vaste activa.
 Waardering vindt plaats op basis van de verkrijgingprijs verminderd met eventuele duurzarne waarde-
 ve|inderingen. Agchriàing vindt niet plaats.
 De financiële activa betreffen een storting in het waarborgfonds van de Onderlinge Vecekeringen
 We|voociening u/a.
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Vloûende activa
 Vorderinnen en overlopende activa.
 De vorde|ngen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor het risico dat vorderingen niet
 invorderbaar zijn, wordt een voocîening in mindering gebracht.
 Eind 2010 was het niet nodig een voociening aan te Ieggen.
 Liquide middelen.
 De Iiquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen en omvatten bank-, giro- en kassaldi.
 Eigen vermogen.
 Alcemene reserve.
 De algemene reserve dient als algehele buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.
 Bestemminasresewes.
 De bestemmingsrese|es worden gevormd indien voordelige exploitatieresultaten van voorgaande
 jaren ontstaan. De bestemming vîndt conform de voorschriqen plaats in het belang van de uitvoering
 van de sociale werkvoociening.
 Langlopende schulden.
 Leninnen.
 De Ieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 Kodlopende schulden.
 De kodlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 Winst- en verliesrekening.
 In de toelichting op de winst- en verliesrekening worden de categorieën vermeld. Dit betreq de rubrice-
 ring van baten en Iasten zoals voorgesGhreven In het B.B.V.
 Bedrijëopbrengsten.
 Overiqe bed|ifsopbrenqsten.
 Hieronder zijn onder meer begrepen de on|rekkingen uit de bestemmingsrese|es en de algemene
 reserve. Daarnaast worden nagekomen en overige baten onder deze post ve|n|oord.
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Ri'lksbi'ldrace.
 Dit betreft de bijdrage van het Rijk zoals bedoeld in artikel 8 tot en met 10 van de Wet sociale werk-
 voociening.
 Aëchriivincen .
 Dit betreffen de afschrijvingskosten van de vaste activa. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op
 de economische Ievensduur.
 Gemeenteliike biidrace.
 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 zijn naar MareGroep NV veran|oord. Onder Ioon- en sala|skosten
 worden verstaan het bruto bedrag van de uitbetaalde Ionen c.q. salarissen, de opgebouwde vakan-
 tiegeldrechten, de eindejaarsuitkering verminderd met eventuele te ontvangen Wao-gelden.
 Sociale lasten.
 De sociale lasten betreffen de ter zake van de werknemersvecekering verschuldigde werkgeveolas-
 ten alsmede het werkgeversaandeel in de pensioenvoociening.
 Opbrennst Wva.
 Dit betreft de over het kalenderjaar lager verschuldigde Ioonbelasting ca. die als gevolg van de Wet
 vermindering afdracht loonhe|ng ca. niet afgedragen behoeft te worden,
 Te ontvancen Wao|lA-uitkerinnen.
 Dit betreft de over het kalenderjaar van de bedrijfsvereniging te ontvangen uitkeringen op grond van
 de Wet arbeidsongeschiktheid (Wao/W1A).
 Overine bedri'lëkosten.
 Hierin zijn onder meer begrepen de kosten voor bedrijfsgeneeskundige zorg en ve|oerskosten. De
 overige bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten.
 Rentebaten I rentelasten.
 De rentebaten betreffen de opbrengst uit rekeningKourant gelden.
 De rentelasten bestaan uit de rentelast van de langlopende geldleningen en de rente rekening-
 courant.
 Pagina 1 1
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6. STAAT VAN LENINGEN O/G
 vanaf tot Bedrag GRB Percentage A'ossing uietaand eind 2012
 per 1/1/12
 BNG
 BNG
 In de Ioop van 201 12012 zal een extra Iening afgesloten worden.
 02-05-02 02-05-22 1.1Q0.000 0400
 02-05-04 02-05-22 1 .222.230 0405
 5,37
 4,50
 IQO.QQQ
 1 1 1 . 1 1 0
 1 ,0Q0.0Q0
 1 .11 1 .120
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7. |EERSTANDSVERMOGENPA|G|F
 Volgens adikel 11 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 voocieningen
 zijn gevormd. Tevens presenteed zij de weerstandscapaciteR en mogelijkheden om niet begrote kos-
 ten die onve-achts en substantieel zijn, te dekken. Deze risico's behoren tot het zogenaamde be-
 driâfsrisico.
 Na inventarisatie van de risico's bevinden deze zich op de volgende gebieden;
 Ministerie van Soçiale 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.
 De aangekondigde veranderingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen grote invloed
 hebben op de resultaten van de Gr KDB in de komende jaren. Wij hopen in de Ioop van 2011 hierover
 duidelijkheid te verkrijgen.
 Omzet- en Ioonbelasting en sociale Iasten
 Het risico van mogelilke tegenvallers (of meevallers) van toekomstige Kntroles van de belasting-
 dienst. In 2009 Er heeft sinds de oprichting van gr KDB de eerste controle van de omzetbelasting
 plaatsgevonden.
 In 2006 heeq er een controle van de loonbelasting inzake de wet afdrachtsvermindering lage lonen.
 Stuwmeer verlof
 Door verandering in de CAO is het vanaf 2005 beperkt mogelilk voor Wsw medewerkers
 vakantiedagen te laten uitbetalen. Hier is geen voorziening voor.
 Pand
 Voor grote reparaties aan het gebouw is in 2098 een voociening getroffen. Jaarlijks zal er uit het
 resultaat een bijsch|jving bij de voociening plaats vinden. Kosten van reparaties die onder deze
 voociening vallen zullen ten Iaste van deze voorziening worden gebracht..
 Milieu, veiligheid en arbeidsomsîndigheden
 Nieuwe wetgevingen kunnen tot kosten voor aanpassingen, sanering etc.leiden van omstandigheden
 die zich nu reeds voordoen. Er zijn op dit moment geen indicaties dat een dergelijk risico aanwezig is.
 De weersondscapaciteit
 In verband met de gewijzigde bedrijfsvoering zal het bestuur in de loop van het komende jaar bepalen
 of de huidige weerstands|paciteit voldoende is om bovenstaande risico's te dekken, zonder dat dit
 ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken.
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8. FINANCIERINGSPARAGRMF (Treasury)
 Volgens adikel 13 van het Besluit begroting en veran|xrding provîncies en gemeenten van 20 ja-
 nuari 2003 noemt het dagelijks bestuur de beleidsvoornemens voor het risixbeheer van de financie-
 ringspodefeuille.
 Alcemeen.
 Op 01 januari 2001 is de Wet Nnanciering Iagere overheden Aet 510) ve|angen door de Wet finan-
 ciering decentrale overheden Aet 5do). ln deze nieuwe wet worden de kaders gesteld voor een ver-
 antwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasu|ndie van decentrale
 overheden.
 Het Sociaal Werkvoocieningschap 'Kust Duin en Bollenstreek' onderkent het beiang van een verant-
 woord en adequaat beheer van financiële middelen. Mede gelet op het bovenstaande wenst het zijn
 activiteiten op het gebied van treasury op een zo transparant en behee|baar mogelijke wijze in te
 richten.
 De treasue|ragraaf is een uitwerking van de uitgangspunten ten aanzien van de fnancierings|nc-
 tie, zoals vastgelegd in het œncept treasulstatuut. In dit treasulsëtuut wordt de 'beleidsmatige in-
 èastmduur' van de treasue|nctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten doelstellingen, richtlij-
 nen en limieten. Het statuut maakt een objedieve en transpa|nte veran|ording vooraf en achteraf
 mogelijk.
 Akemene on|ikkelincen.
 Het Sociaal We|voocienings|ap 'Kust Duin en Bollenskeek' kent een goede huisvestingssituatie. In
 het kader van het bedrijhplan zijn wel enige aanpassingen in de huisvestingssituatie nœdzakelijk.
 Tevens zijn er in het jaar 2002 en 2004 twee geldleningen aangegaan als snancieringsmiddel ten
 behoeve van onroerende- en roerende zaken.
 De snanciering van onroerend| en roerende zaken vindt door het Sociaal We|voocieningschap
 uitslultend ten behoeve van zijn publieke taak plaats,
 Risi|beheer.
 Onder |sico's worden verstaan zowel renterisi|'s als kredietrisiœ's en Iiquiditeits- risico's. Onder-
 sîand worden de diverse risico's geœmprimeerd in beeld gebracht.
 Kasueldlimiet.
 Een belangrijk uitgangspunt is het vermijden van grote fluduaties in de renteiasten. De kasgeldlimiet
 stelt de grens aan de korte snanciering. Hiermee kan het rentedsico op korte Nnancie|ng beperkt wor-
 den, Juist voor de korte |nanciering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluduaties in de
 kode rente hebben dired een relatief grote invloed op de rentelasten.
 Als grondslag van de wettelijke toegestane omvang van het kasgeldlimiet wordt aangehouden de
 omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar.
 Voorts wordt de toegestane omvang van de kasgeldlimiet valtgesteld op het vigerende percentage
 zoals dat bij ministeriële regeling is vastgesteld.
 Renterisi| vaste schuld.
 In het wetsvoorstel worden normen gesteld voor het renterisiœ 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 renterisiœ 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|nancied behoeû te worden, wordt het rente|sico 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.
 Onde|taand de rente risiconorm en renterisiœ's vaste schuld in jaar 2012.
 (zie tabel)
 bedragen x euro 1000
 2012 2013
 2014
 2015
 la Renteheciening op vaste sohuld o/g
 lb Renteheciening op vaste schuld u/g
 2 Neqo renteheciening op vaste schuld
 ja Nieuwe aangetrokken vaste schuld
 3b Nieuwe verstrekte leningen
 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld
 5 Betaalde aqossingen
 6 Heënanoie|ng (Iaagste van 4 en 5)
 7 Renterisico op vaste sohuld (2 en 6)
 Renterisi|norm
 8 Stand van de vaste schuld per 01-01
 9 Vastgelegde percentage
 10 Renterisiconorm
 Toets rente|sixnorm
 10 Renterisiconorm
 7 Renterisi|norm op vaste schuld
 1 1 Ruimte/overschrijding (1 0-7)
 Exclusief de nog nieuw af te sluiten Iening.
 0
 0
 21 1
 0
 0
 21 1
 0
 Q
 21 1
 0
 0
 21 1
 0
 0
 2.534 2.323 2.112 1.901
 20 20 20 20
 507 465 422 380
 507
 0
 507
 465
 0
 465
 422
 0
 422
 3|0
 0
 380
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9.VERBONDEN PARTIJENPA|G|F
 Volgens artikel 15 van het Besluit begroting en veran|oording prœvincies en gemeenten van 20 Ja-
 nuari 2003 noemt het dageljks bestuur alle verbonden padijen aan het Schap.
 Alqemeen .
 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek te Katwijk. De
 verbonden padijen zijn de gemeenten Katwijk, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout,
 Oegstgeest, Teylingen en Wassenaar.
 Overzicht verbonden Partiien:
 Verdelina nadelia saldo 201 1. rekeninn houdend met de bonus-/malusreaelina
 In de begroling zijn we er van uitgegaan dat er over 2012 een gemeentelijke bijdrage nodig is
 van | 700.000.
 Verdeling nadelig saldo verbonden paftijen
 Gemeente Hillegom
 Gemeente Ka|ijk
 Gemeente Lisse
 Gemeente Noordwijk
 Gemeente Noordwijkerhout
 Gemeente Oegstgeest
 Gemeente Teylingen
 Gemeente Wassenaar
 Totaal
 | 63.434
 ç 255.474
 f 63.774
 f 86.094
 ç 52.562
 f 29.180
 | 119.958
 C 29.524
 f 70Q.Q0Q
 De gemeenten waarborgen de voldoening van rente aflossing en kosten van door het werkvoocim
 ningschap te sluiten vaste geldleningen, alsmede van gelden die het werkvoocieningschap in reke-
 ning-courant of bij wijze van geldlening zal opnemen, naar evenredigheid van het aantal arbeidsplaat-
 sen van de uit die gemeente afkomstige werknemers gerekend naar de toestand van 1 januari van
 het jaar waarin de vemlichtingen worden aangegaan.
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10. MEERJARENBEGROTING
 Resulhten|kening m||aren|ming 2013:m 2015
 ( bedragen x f 1.000 )
 Bij het sçhrijven van deze begroting was nog niet bekend wat de gevolgen zijn van de nieuwe
 wetgeving ten aanzien van de onderkant van de arbeidsmarc
 In ueze meerja|nbegro|ng is voorlopig uitgegaan van eenzelfde rijksbijd|ge per fte in
 de komende jaren.
 Blj een eventuele verdere verlaging van de rijksbijdoge zal dit gevolgen hebben voor de hoogte
 van de em|n/li-ke bi'd!'a e.
 Begroting Begroting Begroting Begroting
 2013 2014 2015 2016
 750 760 770 780
 -650 -650 -650 ..650
 -550 -550 -550 -550
 ..450 ..440 ..430 ..420
 18.600
 710
 19.310
 Huuropbrengsten
 Managemenhergoeding
 Loonkostensubsidie
 Netto opbrengsten
 Lonen Wsw-werkneme|
 Overige kosten Wsw-werknemers
 Totaal Wsw
 Loonkosten ambtelijk personeel
 Overige kosten
 Aîch|jvingen
 Rentekosten/rentebaten
 Subtotaal bed|jàlasten
 Bedàjëresulîatt nadelig)
 Rijksbijdrage
 Exploitatieresullat
 Bijdrage MareGroep
 Gemeentelijke bijdrage
 Resultaat na deelneming/gemeentelijke bijdrage
 Uitgangspunten
 1 . Sala|skosten en rijksbijdrage blijven de komende jaren gelijk.
 2. lndien sala|skosten toch hoger worden, gaan we er van uit dat verhogingen in loonkosten gedekt wordt
 door aanpassingen rijksbijdrage.
 1 ,2
 18.400
 720
 19.120
 18.200
 730
 18.930
 18.000
 740
 1 8.740
 100 100 IQO 100
 100 100 10|) IQO
 230 230 230 230
 200 200 200 200
 19.940 19.75Q 19.550 19.370
 -20.390 -20.190 -19.990 -19.790
 1 8.550 18.550 18.550 18.550
 -1.840 -1.640 -1.440 -1.240
 1.340 1 .340 1 .340 1.240
 500 300 100 0
 0 Q 0 0
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