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Fysieke bijlage: Jaarrapport 2007 Wezo Groep Holding nv; Jaarrrekening 2009 
“Stichting “Het Oude Veer”; Accountantsverslag jaarrekening 2007;Jaarstukken 
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Voorstel: 1) De totale bijdrage van de gemeente Dalfsen voor Wezo over het jaar 2007
    inclusief “Het Oude Veer” en specifieke projecten, vast te stellen op € 84.987,-.
2) De kosten te dekken uit product Sociale Werkvoorziening (4.611.000),
    waaronder de bijdrage van € 3.268,- van “Het Oude Veer”, wat vanuit de
    Irgang gelden kan worden betaald.
    Het nadeel van( 45.000 + 3.268) – 84.987,- = € 36.719,-  dat hierdoor ontstaat
    wordt meegenomen in de najaarsrapportage 2008.
3) De Raad in kennis te stellen van de door het algemeen bestuur vast gestelde
    begroting van de gemeenschappelijke regeling WEZO (GR WEZO)   
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Aanleiding
Op 12 juni 2008 zijn de jaarrekening 2007 van Wezo Groep Holding nv en van de stichting “Het Oude 
Veer” door de Algemene Vergadering van aandeelhouders goedgekeurd en vastgesteld. Daarnaast is de 
begroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling WEZO vastgesteld.

Probleemstelling
Jaarrekening 2007
De jaarrekening van Wezo groep NV laat een negatief resultaat zien van € 1.259.000,-.  Dit is een 
vermindering ten opzichte van vorig jaar. Het resultaat is € 836.000,- beter dan in 2006.
De geconsolideerde resultatenrekening over 2007 sluit met een resultaat van € 0,- ten opzichte van
€ 1.275.000,- nadelig over 2006. Dit was mogelijk door de gemeentelijke bijdrage over 2007.
Het eigen vermogen per 31 december 2007 is € 0,- en was op 31 december 2006 € 907.000,- negatief. Er 
is derhalve sprake van een toename van € 907.000,- betreffende de aanzuivering van het negatief eigen 
vermogen door de aandeelhouders in 2007.
Voor meer informatie over de jaarcijfers en de verklaringen wordt verwezen naar het bijgevoegde 
jaarrapport 2007 Wezo Groep Holding nv en het Accountantsverslag jaarrekening 2007.
Bij het accountantsverslag kan worden vermeld dat punten die worden benoemd bij de interne financiële 
beheersing op dit moment, volgens de directeur, bijna allemaal zijn uitgevoerd.
Op de algemene vergadering van aandeelhouders is men akkoord gegaan om het negatieve resultaat van 
€ 1.259.000,- over het jaar 2007 te dekken door een bijdrage van de deelnemende gemeenten.
Gelet op de verdeling van de certificaten van de aandeelhouders heeft Dalfsen een aandeel van bijna 5%. 
In geld uitgedrukt betekent dit een bijdrage van € 58.363,-

Specifieke kosten
Naast de bijdrage op grond van de jaarrekening 2007 zijn er een aantal specifieke taken die apart worden 
gefactureerd. Dit betreft de kosten van het onderzoek door Ernst & Young en de inzet van BMC in 2007. 
Voor Dalfsen is dit een rekening van € 5.091,- 

Daarnaast een vergoeding van € 3.361,- van de algemene kosten van de GR WEZO over 2007.

Als laatste de extra huisvestingskosten 2007 van de GR Wezo betreffende de locatie Ceintuurbaan en 
Boerendansedijk van € 14.904,- . De panden zijn nu verkocht. De huisvestingskosten over 2007 komen 
voor rekening van de GR/gemeenten. Deze kosten bestaan uit rentekosten (financiële baten en lasten), 
energiekosten, brandverzekering, onroerendzaak belasting en onderhoudskosten. Ook is er rente over de 
gederfde boekwinst berekend.

Stichting “Het Oude Veer”
Deze stichting is opgezet voor hen die toegelaten zijn tot de sociale werkvoorziening, maar nog geen 
arbeidsovereenkomst kan worden aangeboden om budgettaire redenen. De doelstelling van het project is 
om de kennis, kunde en vaardigheden van de kandidaten niet verloren te laten gaan voor de tijd dat zij op 
de wachtlijst staan voor definitieve plaatsing bij Wezo. De gemeenten waaruit de deelnemers komen 
dekken het exploitatietekort van de Stichting “Het Oude Veer”. De totale kosten voor Dalfsen bedragen
€ 3.268,-  Deze kosten kunnen in 2008 éénmalig worden gedekt vanuit de Irgang gelden (grootboek 
4611.000 ec.cat. 425.10

Alle bedragen bij elkaar opgeteld betekenen een bijdrage van de gemeente Dalfsen van € 84.987,-

Gemeenschappelijke regeling WEZO 
De gemeenschappelijke regeling WEZO is belast met de uitvoering van de Wet Sociale werkvoorziening 
namens de deelnemende gemeenten Dalfsen, Hattem, Zwartewaterland en Zwolle. De activiteiten van de 
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GR WEZO bestaan onder andere uit het doorsluizen van de ontvangen rijksvergoedingen van het 
ministerie van SZW naar het uitvoeringsorgaan Wezo Groep Holding nv.
Verder bestaat de activiteit van de GR WEZO uit het beheren van het onroerendgoed en de hierbij 
behorende financiering. Het saldo van de bestemmingsreserve betreft de boekwinst bij de investering van 
de te verkopen gebouwen. Het bedrag is nog een inschatting omdat het werkelijke bedrag nog afhankelijk 
is van de gemaakte kosten bij de verkoop. Middels bestuursbesluit zal ultimo 2008 het werkelijk bedrag 
aan boekwinst worden bestemd.
Ook de financiering van de bedrijfsmatige activiteiten van Wezo Groep Holding nv loopt via de GR WEZO. 
Het algemeen bestuur heeft de begroting van 2009 vastgesteld.
Voor meer informatie over de cijfers wordt verwezen naar de bijgevoegde begroting 2009 GR WEZO. 
 
Doel en randvoorwaarden
Doel is de financiering van de uitvoeringsorganisatie Wezo regelen.     

Maatregelen
In 2007 heeft er een bezinning plaats gevonden op de missie van Wezo. Er zijn 4 strategische doelen 
gedefinieerd voor de periode 2008-2010:

1. positief exploitatieresultaat in 2010. Voor 2008 betekent dit eerst investeren om de volgende 3 
doelen te realiseren.

2. doorstromen van mensen ‘van binnen naar buiten’
3. van productie naar dienstverlening naar mensontwikkeling en begeleiding
4. samenwerking met de gemeenten (bestuurlijk, aanbesteding van werk)

De GR gemeenten hebben gezamenlijk een notitie geschreven “Op weg met de Wet sociale 
werkvoorziening” om richting te geven aan het nieuwe WSW-beleid. Deze notitie is op 23 juni jl. in de Raad 
behandeld. Aan het einde van het jaar moet duidelijk zijn hoe we verder gaan en welke maatregelen we als 
gemeenten moeten treffen. De gemeente Dalfsen heeft al besloten om tijdelijk een consulent Sociale 
werkvoorziening aan te stellen om de grotere betrokkenheid bij de uitvoering te concretiseren.
Via Nieuwsbrieven en voorlichtingsavonden worden Raadsleden en bestuurders sterker betrokken bij het 
WSW proces en het verbetertraject. Daarnaast zal de landelijke commissie “De Vries” dit jaar een 
fundamentele herbezinning WSW onderzoeken. 

Financiële gevolgen
Dekkingsmiddelen. In de begroting is op de post Sociale Werkvoorziening (4.611.000) een bedrag 
opgenomen van € 45.000,-. Dit betekent dus een tekort van totaal. € 39.987,-. In verband met het werken 
aan de wachtlijst Sociale werkvoorziening is een bedrag van € 26.055,- via de jaarrekening 2007 
doorgeschoven naar 2008 en toegevoegd aan het product Sociale werkvoorziening 4611000. Van dit 
bedrag kan nu de rekening van “Het Oude Veer” van € 3.268,- worden voldaan.
Bij de paragraaf weerstandsvermogen is onder de kop risico’s gemeenschappelijke regelingen al gewezen 
op een te verwachte hogere bijdrage. Daarom heeft er  bij de Najaarsnota van 2007 en Voorjaarsnota van 
2008 geen bijraming plaatsgevonden voor deze post. Weliswaar was bekend dat het jaar 2007 ook nog in 
de rode cijfers zou worden afgesloten, maar pas bij de vaststelling van de jaarrekening wordt definitief 
bekend wat het resultaat is en welke bijdragen de gemeenten moeten betalen. Bijraming zou derhalve dan 
een indicatief karakter hebben. Voorgesteld wordt om het nadeel van € 36.719,- mee te nemen in de 
exploitatie van 2008.
 
Conclusie/advies
1) de totale bijdrage van de gemeente Dalfsen voor Wezo over het jaar 2007 inclusief “Het Oude 

Veer” en specifieke projecten, vast te stellen op € 84.987,-.
2) De kosten te dekken uit product Sociale Werkvoorziening (4.611.000), waaronder de bijdrage ad. 
      € 3.268,- van “Het Oude Veer”, wat vanuit de Irgang gelden kan worden betaald. Het nadeel van
     ( 45.000 + 3.268) – 84.987,- = € 36.719,-  dat hierdoor ontstaat wordt meegenomen in de exploitatie
      2008.   

Overleg met andere afdelingen
Met de afdeling financien is contact geweest.     

Communicatie
Rekeningen Wezo betalen.  
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