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Hierbij ontvangt u de ontwerpbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling WEZO.

Volgens artikel 19 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling WEZO moet u deze ontwerpbegroting vóór 15 april

ontvangen en volgens lid 4 kunt u vóór 15 juni uw zienswijze hierover naar voren brengen.

Het Dagelijks Bestuur voorziet de ontwerpbegroting van het volgende commentaar.

ln de ontwerpbegroting is rekening gehouden met een daling in arbeidsjaren door de beëindiging van de instroom
in de Wsw per 1 januari 2015 en het niet omzetten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten naar onbepaalde tijd. De

gemeentelijke inkoop Wsw-dienstverlening neemt evenredig af. Doordat de GR WEZO dit inkoopbedrag ook weer
doorzet naar Wezo NV is dit voor de GR WEZO dan ook budgettair neutraal.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens het Algemeen Bestuur van

Gemeenschappelijke Regeling WEZO
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1. Beleidsbegroting

1.1. Programmaplan

De gemeenschappelijke regeling (GR) WEZO is belast met de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening

namens de deelnemende gemeenten Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle. Het dient zorg te

dragen dat zoveel mogelijk ingezetenen van de deelnemende gemeenten die blijkens een
(her)lnclicatiebeschikking tot de doelgroep behoren, betaalde arbeid kunnen verrichten in het kader van de Wet

Sociale Werkvoorziening (WSW). De arbeid is gericht op het behouden, dan wel bevorderen van de
arbeidsgeschiktheid van de werknemer, mede met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder

normale omstandigheden.

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft

gesloten met werkgevers en werknemers heeft de wet sterk bei'nvloed. Het wetsvoorstel invoeringswet
Participatiewet is in december 2013 aan de 2e kamer aangeboden. Begin februari 2014 had de staatssecretaris
voldoende steun in de 2e kamer om de wet aan de 1e kamer te kunnen aanbieden.

Het kabinet vindt dat er nog teveel mensen zonder werk thuis zitten of werken in de sociale werkvoorziening. De

nieuwe wet moet ervoor zorgen dat gemeenten met één participatiebudget meer mensen aan het werk helpen.

Hoofdlijnen Participatie wet
- De Participatiewet is de nieuwe gemeentelijke wet voor de re-integratie van de mensen in de bijstand (nu WWB),

mensen die niet duurzaam vallen onder de Wajong regeling en de mensen die onder de nieuwe voorziening

beschut werken vallen.
- Gemeenten ontvangen voortaan eenpaiticipatiebudget voor deze gehele doelgroep aan de onderkant van de

arbeidsmarkt.
- Er komt per 1 januari 2015 een vrijwillig quotum voor middelgrote en grote werkgevers voor het in dienst nemen
van arbeidsgehandicapten. Er komt een separate quotumwet welke nog uitgewerkt moet worden in overleg met

werkgevers en werknemers.
« De mensen die per 31 december 2014 in de Wsw zitten met een vast dienstverband, behouden hun rechten en

plichten onder de bestaande Wet Sociale werkvoorziening. _

- Mensen worden niet herkeurd. De herindicatie van deze groep biijft wel bestaan.
~ Loonkostensubsidie komt in de plaats van de in de Wwnv voorgestelde loondispensatie.
- De instroom in de sociale werkvoorzieningin zijn huidige vorm stopt met ingang van 1 januari 2015. Gemeenten

krijgen financiele ruimte om zelf voor mensen met een indicatie beschut werken een voorziening te organiseren.

Landelijk wordt gestreeft naar structureel30.000 beschutte werkplekken, afgestemd op 100% minimum loon.
~ De verplichting dat bij uitstroom van 3 personen er 1 persoon instroomt is ven/allen (zoals onder de wet werken

naar vermogen was beoogd). Met momenteelca.100.000 personen landelijk is dit wel de verhouding in de opbouw

van de beschutte voorziening op lange termijn.
~ De efficlencykortlng op de SW wordt gespreid over 6 jaar; geleidelijke afbouw in de jaren 2015-2020.
- Er komen 35 Werkbedrljven die een schakel vormen tussen de werkgever en mensen met een beperking.
Gemeenten hebben de leiding bij het tot stand komen van de Werkbedrljven.

Gemeentelijke besluitvorming
Vanaf 2013 zijn de gemeenten zich aan het voorbereiden op de Participatiewet. De 5 deelnemende gemeenten

hebben nog geen keuzes gemaakt of de integrale uitvoering van de wsw voor zowel de huidige wsw doelgroep als

de nieuwe doelgroep met de indicatie beschut werken, via de GR WEZO zal gaan plaatsvinden. De besluitvorming

door gemeenten hoe zij in 2015 de uitvoering van de huidige wsw als de nieuwe beschutte voorziening willen

organiseren zal medio 2014 plaatsvinden. Hierin zullen de consequenties van de nieuwe participatiewet worden

meegenomen. ln deze begroting wordt er vanuit gegaan dat de huidge wsw vanaf 2015 in een afbouw scenario
via GR WEZO blijft worden georganiseerd en de nieuwe beschutte voorziening voorals niet omdat besluitvorming

nog niet heeft plaatsgevonden.

_3„



Met betrekking tot de financiering van GR WEZO is er bestuurlijk besloten voor een inkoopprijsmodel waarbij de

uitvoeringsorganisaties Wezo NV de werkelijke werkplekkosten wsw bij de gemeenten in rekening brengen. ln

2014 wordt voor de werkplekken bij Wezo NV al uitgegaan van de werkelijke werkplekkosten via de GR WEZO

(pilotjaar). De werkplekken bij Larcom voor inwoners uit Raalte en Dalfsen worden in 2014 nog via de GR WEZO

gefinancieerd. Vanaf 2015 onder de partioipatiewet is er geen vaste SE vergoedingsbedrag meer. De loonkosten

van de personen die bij Larcom werken worden doorberekendaan Larcom en Larcom berekend de

werkplekkosten inclusief loonkosten aan beide gemeenten. Hierdoor is GR WEZO voor de populatie die bij

Larcom werkt alleen een payroll bedrijf geworden en loopt de subsidie niet meervia GR WEZO. Deze werkwijze

loopt daarmee vooruit op het voornemen om de GR WEZO in 2016 op te heffen.

Voornemen besluit opheffen GR WEZO
Het bestuur van de GR WEZO en de deelnemende gemeenten hebben een voorgenomen besluit- onder strikte

voorwaarden - genomen om de GR WEZO m.i.v. 1/1/2016 op te heffen. Door de invoering van de Participatiewet

wordt de instroom in de WSW beëindigd en wordt ook de finanoieringssystematiek gewijzigd. Daarnaast heeft de

gemeente Dalfsen aangegeven uit de GR WEZO te willen treden. Dit was voor het AB aanleiding de gehele

governance te herovenrvegen. Met de opheffing van de GR WEZO ontstaat er weer een eenduidige relatie tussen

de afzonderlijke gemeenten en de uitvoeringsorganisatie Wezo NV.

Voorwaarde voor het opheffen van de GR WEZO is wel dat de oontinuiteit van Wezo NV is gewaarborgd
(financiering en garantiestellingen e›<ploitatierisico'sWezo NV). De consequenties voor Wezo NV worden door de

regiegroep wsw in 2014 in beeld gebracht en als aan alle voorwaarden is voldaan neemt het bestuur een definitief

besluit over opheffing.

De kosten van de regiegroep voor dit transitieproces in 2014 worden geaktiveerd en aan de liquidatiebalans van

de GR WEZO toegevoegd en worden daarom niet opgenomen in de exploitatiebegroting.
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Aktiviteiten van de Gemeenschappelijke Regeling WEZO

1. Werkgeverschap wsw personeel
Het WSW personeel is formeel in dienst bij de GR WEZO. DE GR WEZO heeft Wezo groep en Larcom (alleen
voor mensen uit Dalfsen en Raalte) aangewezen middels een aanwijzingsbesluit als uitvoerder van het bieden
van werk aan de doelgroep. Deze 2 uitvoeringsorganisaties verrichten het materieel werkgeverschap. De
personeelskosten WSW worden aan deze twee uitvoeringsorganisaties doorberekend.

2. \[_e_rgoedjr_igwerkplekkosten door gemeenten
De 5 deelnemende gemeenten ontvangen ieder van het Rijk een ongedeeld participatiebudget, waaruit de wsw
betaald moet worden. Ook in 2015 wordt door de gemeenten de inkoop wsw dienstverlening van Wezo NV via
GR WEZO geregeld en wordt het inkoopbedrag voro de diensterlening doorgesluisd naar de
uitvoeringsorganisaties Wezo NV. Larcom berekent de werkplekkosten inclusief loonkosten wsw direct aan de
beide gemeenten. ln 2014 liep de subsidie wsw nog via de GR WEZO.

3. Beheren onroerendgoed
De GR WEZO heeft nog 1 pand in bezit, zijnde de locatie Herfte. Per 1 januari 2014 heeft Wezo groep nv de
groenactiviteit overdragen aan ROVA en Visschedijk. ROVA heeft de locatie Herfte verlaten als uitvalbasis voor
haar groenactiviteiten. Visschedijk huurt een klein gedeelte van de locatie Herfte van de GR WEZO. Wezo groep
zal vanaf 1 januari 2014 alleen nog gebruik maken van de kwekerij op Herfte. Het hoofdgebouw komt hierna leeg
te staan. Voorts zijn er nog een aantal kleine huurders.
Het locatiebeheer, zoals het regelen van locatietoezicht, onderhoud van het onroerendgoed, verhuuractiviteit,
administratie etc. verandert niet. Wezo groep blijft het locatiebeheer voor GR WEZO verzorgen.
vooruitlopend op de opheffing van de GR WEZO is de intentie om de locatie voor eind 2014 over te dragen aan
Wezo groep NV. Verkoop aan een externe partij blijft echter het einddoel.
ln de exploitatiebegroting 2015 zijn daarom geen locatiekosten en verhuurbaten opgenomen. Indien de verkoop
aan Wezo NV of een externe partij in 2014 niet gerealiseerd is, dan zullen echter de locatiekosten en
verhuurbaten in 2015 in de exploitatie doorlopen.

4. Financiering
De GR WEZO financiert het eigen onroerendgoed door externe financiering aan te gaan. Daarnaast financiert de
GR WEZO ook het onroerend goed en de bedrijfsmatige activiteiten van Wezo Groep NV.

5. Verzorgen herindicatie en wachtliistbeheer
Onder de participatiewet vanaf 2015 vallen de mensen op de wachtlijst wsw onder de overige doelgroep en
vervallen daarmee aan de gemeenten. Aan deze personen zal door de gemeenten een traject of werkplek
aangeboden kunnen worden onder de nieuwe voorziening beschut werken of er wordt een reguliere baan
gezocht met loonkostensubsidie vanuit de gemeenten. ln de contouren voor de participatiewet is alleen gesteld
dat de personen onder de huidge wsw niet worden herkeurd. De plicht tot herindicatie blijft echter bestaan en de
kosten hiervan komen voor rekening van de GR WEZO. De taak van wachtlijstbeheer en de daarbij behorende
kosten komen te ven/allen per 2015.

6. Bestuurlike zaken
De algemene beheerskosten zoals secretariaatskosten en de kosten van de wsw clientenraad worden in
rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Binnen de gemeente Zwolle worden verschillende
clientenraden voor participatiewet- en WMO-clienten samengevoegd. Omdat de wsw clientenraad voor 5
gemeenten de belangen behartigt van de wsw'ers bij Wezo blijft de Wsw clientenraad vooralsnog bestaan in
2015.
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Uitgangpunten voor de begroting 2015

1. Huidig wsw bestand met alleen uitstroom vanaf 2015
ln 2014 wordt door gemeenten nog gestuurd op volledige benutting van de taakstelling wsw.

2, Vooralsnog_gee_n nieuwe instroom vanaf 2015 in een nieuwe voorziening voor beschuttewerkplekken via de GR WEZO.

Dit betekent dat het aantal fte's / Se's vanaf 2015 zal dalen bij Wezo groep en Larcom volgens de te venrvachten

uitstroom. Voor de lange termijn ziet het verloop er alsvolgt uit:
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3. Financiering van werkplekken via GR WEZO
De werkplekken bij Wezo NV worden reeds op basis van het in ontwikkeling zijnde inkoopprijsmodel gefinancierd
via de GR WEZO. De werkplekkosten (per fte) bestaan uit de personeelskosten, de uitvoeringskosten onder aftrek

van de gegenereerde productie en detacheringsopbrengsten. De gemeenten Raalte en Dalfsen financieren
direct de werkplekken bij Larcom, zonder tussenkomst van de GR WEZO.

1.2. Paragrafen

1.2.1. Weerstandsvermogen

GR WEZO heeft geen weerstandsvermogen. Een nadelig of voordelig exploitatieresultaat van GR WEZO

komt voor rekening c.q. ten goede van Wezo Groep Holding nv. Binnen Wezo Groep Holding nv is geen

weerstandsvermogen aanwezig. De aandeelhoudersvan Wezo groep holding nv, zijnde de 5 deelnemende
gemeenten in de GR WEZO, staan garant voor negatieve exploitatieresultaten van Wezo groep holding nv.

verplichtingen en garanties
ln de statuten van de GR WEZO zijn de volgende taken en verplichtingen opgenomen:
1. Het zorgdragen dat zoveel mogelijk ingezetenen van de deelnemende gemeenten die blijkens een (her)

inclicatlebeschikking tot de doelgroep behoren, betaalde arbeid kunnen verrichten in het kader van de

Wet Sociale Werkvoorziening. De GR WEZO is werkgever van het WSW personeel.
2. Het begeleid laten werken van in de deelnemendegemeenten woonachtige personen.
3. Het verrichten van gemeentelijke taken op het terrein van overige vormen van additionele c.q.

gesubsidieerde arbeid.

De 5 deelnemende gemeenten hebben voor hetjaar 2014 in het kader van de opgedraagde taak voor de uitvoering

van de Wet WSW met Wezo Groep een soclaa|~economisch contract afgesloten, waarin wederzijdse prestatie en

registratie afspraken zijn vastgelegd. Voor 2015 wordt het contract nog dit jaar opgesteld.

Richting de kredietverstrekkers staan de gemeenten gezamenlijk garant voor de tijdige betaling van rente en

aflossing van door GR WEZO afgesloten geldleningen.

1.2.2. Onderhoud kapitaalgoederen

Het pand Hertte is eigendom van de GR WEZO en wordt deels verhuurd aan Wezo Groep bv.

Het onderhoud is voor rekening van de eigenaar GR WEZO.

„5_
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1.2.3. Financiering

Algemeen
Naast de financiering van het onroerendgoed van GR WEZO financiert GR WEZO ook de ?nancieringsbehoefte

van Wezo Groep Holding nv (o.a. de locatie Lingenstraat en het machine~ en wagenpark).

Financiering van de ondernemlngsactlviteit van Wezo Groep Holding nv vindt in eerste instantie plaats met
kortlopende kasgeldopnamen, onder garantie van de GR WEZO.
indien de kasgeldlimiet voor Wezo Groep Holding nv en GR WEZO in totaliteit wordt benaderd, dan wordt een

lange financiering aangegaan.

Treasur]/paragraaf
Het bestuur heeft de verordeningen 212 en 213 van de gemeente wet vastgesteld, waarin regels zijn
opgesteld voor de doelmatigheid en rechtmatigheid van het financieel beheer.
Tevens is er een treasury statuut aanwezig. Deze is in 2011 niet aangepast naar aanleiding van de handreiking

wijziging Ruddo (regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) omdat de GR WEZO nooit gelden heeft

uit te zetten.
Volgens de Wet financiering decentrale overheden (wet fido ) moet de GR WEZO voldoen aan de
kasgeldlimiet en de rente risico norm.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van het begrotingsjaar bij aanvang van
het jaar. De gemiddeld netto vlottende schuld dient onder de kasgeldlimiet te blijven.

Renterisiconorm
Een bij aanvang van enig jaar gefixeerd percentage van het totaal van de vaste schuld dat bij de realisatie niet mag

worden overschreden. Doel is het beheersen van de renterisicds op de vaste schuld door het aanbrengen van spreiding
in de looptijden in de leningportefeuille.

Kasgeldlimiet
Begrotingstotaal 28.303.500
Kasgeldllmiet ( 8,2 %) 2.320.887

Gemiddeld netto vlottende schuld 0

Ruimte onder kasgeldlimiet 2.320.882
Dit betekent dat GR WEZO in 2014 ruim 8 2 mln kortlopende financiering mag aangaan.
Doordat de kortlopende schulden worden doorgeleend aan Wezo groep, is de netto vlottende schuld nihil.

Renterisiconorm
Stand van de vaste schuld begin van hetjaar 8.092.000

1a Renteherziening op vaste schuld 0/g 0

1b Renteherziening op vaste schuld ulg 0
1 Netto renteherziening op vaste schuld 0

2a Nieuw aangetrokken vaste schuld 0
2b Nieuw uitgezette lange lening 0

2 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld 0

3 Betaalde aflossingen 911.000
4 Herfinanciering (laagste van 2 en 3) 0

5 Renterisico op de vaste schuld ( 1 + 4) O

6 Renterisiconorm (20 % van de vaste schuld) 1.618.400

Ruimte onder renterisiconorm ( 6-5 ) 1.618.400

1.2.4. Verbonden partijen

Wezo Groep Holding nv, Lingenstraat 9, 8028 Pl\/l Zwolle
Wezo Groep bv, Lingenstraat 9, 8028 PM Zwolle
Wezo Flex bv, Lingenstraat 9, 8028 PM Zwolle
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2. Financiele begroting

2.1. Programmarekening xs 1,-

i0.r›'bjrensS.?f=?;Kosten ï .

Personeelskosten Wsw larcom
Personeelskosten Wsw Wezo 24.133.000

Doorbelaste personeelskosten Wsw en inkoop Wsw

dienstverlening aan :
- Wezo

- Larcom

56.000
35.000
13.500
31.000

369.000

Vergoeding kosten regiegroep
Vergoeding algemene kosten
Vergoeding bestuurs/secretariaatskosten
Vergoeding kosten clientenraad

Kosten regiegroep
Algemene kosten
Bestuurs/secretariaatskosten
Kosten olientenraad
Rente langlopende leningen

Rente opbrengst rekening
30.000

28.303.500
Rente rekening courant

Totaal

3.636.000 Gemeentelijke inkoop WSW dienstverlening Wezo 23.524.000

- Personeelskosten Wsw 24.133.000
inkoop Wsw dienstverlening Wezo ~23.524.000
Saldo 609.000

~ PersoneelskostenWsw 3.636.000

56.000
35.000
13.500
31.000

Rente-opbrengst lening Wezo Groep Holding nv 369.000

courant faciliteit Wezo groep 30.000

Totaal 28.303.500

Toelichting programma rekening

Personeelskosten WSW en doorbelaste personeelskosten Wsw

Het WSW personeel is formeel in dienst bij de GR WEZO. DE GR heeft Wezo groep en Larcom aangewezen door

middel van een aanwijzingsbesluit als uitvoerder van het bieden van werk aan de doelgroep ( materieel werkgever). De

personeelskosten WSW worden aan deze twee uitvoeringsorganisaties doorberekend. De onderhandelingen tussen de

sociale partners voor een nieuwe CAO zijn vanuit Werkgeverszijde stopgezet. De huidige CAO wordt feitelijk bevroren.

Binnen de CAO is er al enkele jaren geen ruimte voor loonsverhogingen. Het nieuwe wettelijk kader onder de

participatiewet beperkt de financiele speelruimte nog verder. De gemiddelde begrote loonkosten per fte in 2015
bedragen 6 28.970,-. De Woon-Werkvergoeding volgens de CAO WSW maken onderdeel uit van de loonkosten.

Gemeentelijke inkoop Wsw en doonrergoede bedragen aan uitvoerders
De ontvangen inkoopprijs voor de Wsw dienstverlening door Wezo wordt aan Wezo doorvergoed.

Specificatie inkoop Wsw dienstverlening Wsw Wezo NV
Voorde inkoopbedragen wordt uitgegaan van de prijzen van 2014 en de lagere aantallen fte in 2015.

“r 12014 * @` 2015
Dalfsen 1.598.000 1.558.000
Hattem 1.091.000 1.064.000
Raalte 1.648.000 1.607.000
Zwartewaterland 1.444.000 1.408.000
Zwolle 16.649.000 16.216.000
deelnemende gemeenten 22.430.000 21.853.000
niet deelnemende gemeenten 1.715.000 1.671.000
totaal 24.145.000 23.524.000
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Voor het aantal te financieren werkplekken 2015 wordt uitgegaan van de verwachte eindstand fte 2014 en de ven/vachte

uitstroom in 2015 van ca. 5% _

Verwacht verloop WSW fte
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Dalfsen 68 -2
Raalte 65 -2
totaal Larcom 133 -4
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Locatiekosten Herfte

Door de beoogde overdracht van het onroerendgoed Herfte naar Wezo NV vervallen alle eigenaars/servicekosten en

verhuuropbrengsten Herfte in de exploitatiebegroting 2015.

Kosten regiegroep en vergoeding
De kostenñvande inzet van de beleidsambtenaarZwolle voor de regiegroep worden separaat door de gemeente Zwolle

aan de GR WEZO berekend, die het vervolgens doorberekent aan de overige gemeenten.

Vergoeding algemene kosten
Deze post wordt bij de deelnemende gemeenten jaarlijks in rekening gebracht, ter dekking van de

algemene kosten, o.a. accountantskosten, her-indicatiekostenen administratiekosten.
De kosten voor wachtlijstbeheer en de indicatiekosten zijn m.i.v. 2015 komen te vervallen.
De taak tot herindicatie of personen nog zijn aangewezen op de huidige wsw (boven-ondergrens)blijft onder de

participatiewet gehandhaafd.
Herindicatiekosten 20.000
Accountantskosten 10.000
Administratiekosten 5.000
totaal 35.000

Bestuurs / secretariaatskosteg

De kosten van de werkzaamheden van het bestuurssecretariaat ten behoeve van het bestuur van de GR WEZO

bedragen E 13.500,-.

Kosten clientenraad WSW
De clientenraad wsw voor de deelnemende gemeenten van Wezo wordt georganiseerd door de gemeente Zwolle. De kosten

bestaan uit de kosten van ondersteuning door Travers en de presentiegelden van de personen die in de clientenraad zitting

hebben. De kosten worden doorberekend aan de 5 gemeenten.
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Rente langlopende leningen
Dit betreft de rente van de afgesloten lange geldleningen bij de Bank NederlandseGemeenten.

Rente opbrengst lening Wezo Groep holding nv
Dit betreft de rente opbrengst van de doorgeleende gelden aan Wezo Groep Holding nv voor de financiering

van de bedrijfsvoering van Wezo groep.

Rente rekening courant
Kasgeldleningen en gebruik van de rekening courant faciliteit bij de BNG worden gebruikt ten behoeve van korte termijn

financiering van Wezo Groep Holding nv. De betaalde rente wordt doorberekend aan Wezo groep.
Begroot voor 2015 is een gemiddeld bedrag van 6 2 mln tegen 1,5 %.

2.2. Balans per 31 december 2015 x61,~

Açfivaf.2 V1.
G

Paà?iv?p .

Vaste activa
Materíele vaste activa
Onroerend goed 0

Financiele vaste activa
Lening Wezo Groep Holding nv 7.181.000

Vlottende activa

2.060.000
2.000.000

Vordering op gemeenten
Rekening courant faciliteit
Wezo Groep Holding nv
Rekening courant Wezo Holding nv 159.000

Totaal 11.400.000

Vaste schulden

Leningen

Vlottende schulden

Schuld aan Wezo Groep Holding nv
Rekening courantfaciliteit

Te betalen rente

7.181.000

2.060.000
2.000.000

159.000

Totaal 11.400.000

Toelichting Balans

Activa

Onroerend goed Herfte
Grond t. terreinen Gebouwen] ï totaal

Boekwaarde 1/1 120.000 30.000 235.000 385.000

Verkoop aan Wezo groep NV -120.000 -30.000 -235.000 -385.000
0Afschrijvingen

Boekwaarde 31/12 0 0 0 0

Voor de waarde van overdracht van het onroerendgoed aan Wezo NV wordt uitgegaan van de boekwaarde.

Lening Wezo Groeg Holding flv
De lening aan Wezo Groep Holding nv bestaat uit het financieringsoverschot van de langlopende leningen t.o.v. de

boekwaarde materiële activa.
De financiering van de bedrijfsvoering Wezo Groep Holding nv gaat ook onder de garantstelling van de GR WEZO

Wezo Groep heeft in haar strategie opgenomen om kapitaalintensieve aktiviteiten af te stoten en de huisvesting in

te krimpen. Dit betekent dat er geen nieuwe langlopende financiering voor 2015 benodigd is.

Ook in 2012-2014 is om dezelfde reden geen lening aangegaan.
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Boekwaarde lening 1/1 7.706.000
Aangegane lening 0
Aflossing 525,000

Boekwaarde lening 31/12 7.181.000

Omdat de beoogde inkrimping van de huisvesting nog niet heeft geleid tot verkoop van onroerendgoed bij

Wezo groep holding nv, is er vooralsnog wel financiering voor de korte termijn benodigd.
Voorde korte termijn wordt de financiering gefaclliteerd via de rekening courant faciliteit.

Vordering_gp deelnemende gemeenten

Dit betreft de vordering op de deelnemende gemeenten als gevolg van de schuld aan Wezo Groep Holding nv voor

het betalen van de toekomstige verplichtingen aan het WSW personeel dat bij Wezo Groep Holding nv werkt

(zie vlottende schulden).
Jubileumuitkeringen 412.000
Vakantiegeld WSW 917.000
Verlofdagen WSW 731.000
Totaal te vorderen deelnemende gemeenten 2.060.000

Passiva

Leningen
De passivapost leningen betreffen alle aangegane langlopende leningen. Doordat er geen langlopende

financleringsbehoefte bij Wezo groep bestaat en de GR WEZO zelf ook geen finanoierlngsbehoefte kent, worden

er geen nieuwe leningen begroot.

Boekwaarde 1/1 8.092.000
Nieuwe lening 2014 0

Aflossingen 911.000
Boekwaarde31/12 7.181.000

Rekening courant faciliteit BNG
De GR WEZO heeft bij de BNG een rekening courant faciliteit van maximaal ë 5 mln. Afhankelijk van de
financieringsbehoefte voor de korte termijn bij Wezo groep holding nv wordt hiervan gebruik gemaakt. Deze wordt

begroot op maximaal ë 2 mln. De geleende bedragen worden doorgeleend aan Wezo groep met verrekening van de

betaalde rente.
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2.3. l\/leerjarenraming Gemeenschappelijke Regeling WEZO

2015 . zo?e .2o11 2018

opbrengsten

Gemeentelijke inkoop wsw dienstverlening Wezo NV
Doorbelaste personeelskosten wsw en subsidie wsw/
inkoop Wsw aan 3

- Wezo
- Personeelskosien wsw

Vergoeding inkoop wsw dienstverlening

- Larcom
~ Personeelskostenwsw

Vergoeding kosten regiegroep
Vergoeding algemene kosten
Vergoeding bestuurs/secretariaatskosten
Vergoeding kosten olientenraad
Rente-opbrengst lening Wezo Groep
Rente-opbrengst rekening courant Wezo Groep

totaal opbrengsten

23.524.000

24.133.000
-23.524.000

23.168.000

23.777.000
-23.168.000

22.210.000

22.819.000
-22.210.000

21.289.000

21.898.000
~21.289.000

609.000

3.636.000

56.000
35.000
13.500
31.000

369.000
30.000

609.000

2.879.000

56.000
15.000
14.000
31.000

365.000
30.000

609.000

2.764.000

56.000
15.000
14.000
31.000

361.000
30.000

609.000

2.651.000

56.000
15.000
14.000
31.000

357.000
30.000

28.303.500 27.167.000 26.090.000 25.052.000

kosten
Personeelskosten WSW/ BW

Kosten regiegroep
Algemene kosten
Bestuurs/seoretariaatskosten
Kosten clientenraad WSW
Rente langlopende leningen
Rente rekening courant
totaal kosten

27.769.000

56.000
35.000
13.500
31.000

369.000
30.000

26.656.000

56.000
15.000
14.000
31.000

365.000
30.000

25.583.000

56.000
15.000
14.000
31.000

361.000
30.000

24.549.000

56.000
15.000
14.000
31.000

357.000
30.000

28.303.500 27.167.000 26.090.000 25.052.000

Resultaat 0 0 0 0
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1.

2

3

4

Kentallen meerjarenraming

Aantal fte WSW (Wezo en Larçqm)
8 1

8
8 8

8
2016 s 2041-V78 28018

Aantal fte begin van hetjaar 984 933 886 842
Aantal fte eind van het jaar 933 886 842 800
Mutatie in het jaar -51 -47 -44 ~42
Mutatie in % -5,2% -5,0% -5,0% -5,0%
Aantal fte gemiddeld 959 910 864 821

Gedane aannemen voor de meerjarenbegroting:

Verloop van het aantal fte _

Alleen uitstroom en geen instroom vanaf 2015. Eventuele instroom in de nieuwe voorziening beschut werken onder
de participatiewet vooralsnog niet begroot via de GR WEZO.
Uitstroom bestaat uit; ondergrens (dagopvang ), eigen verzoek, op staande voet ontslagen ,overleden, pensionering
Gerekend is met de pensionering met 65 jaar en een overige uitstroom van 2,1 % van het personeelsbestand.

Personeelskosten WSW
Er worden geen CAO loonsverhogingen meer verwacht voor de huidige wsw. Wel verhoging van het minimum loon
en verhoging van de pensioenlasten (totaal 1 % perjaar).

Inkoop wsw dienstverlening Wezo NV is gebaseerd op de begroting Wezo NV 2014.
Wezo NV realiseert in 2014 een begroot positief bedrijfsvoeringsresultaat van 6 609.000,~ .

Verhuuropbrengsten
Betreft de totale verhuuropbrengst van het pand Hertte bestaande uit de doorberekening van de volgende kosten :
afschrijvingen, rente, brandverzekering en onroerendzaakbelasting en servicekosten.

_ 13 „



2.4. Vergoeding kosten door deelnemende gemeenten

Deelnemende.ge_me.enten er
L

1

Z rggaantagl
aandelen

Dalfsen
Hattem
Raalte
Zwartewaterland
Zwolle 1719

108
190
85

228

totaal 2330

De verdeling van de vergoeding van de kosten is gebaseerd op het aantal aandelen.

Dee.Ineme.?d°iëemwife?..í* kostenjalgelmener.
g

. f.a|<[<›..=“›.f@f1-1.
ar1nan±atre

kosten ' .'fbeS"tul1r/
lclrenfeanïsecrefariarafsï

pgràad? V rtïkostén„ .regiegroep;
I.tï1°f3à|

Dalfsen
Hattem
Raalte
Zwartewaterland
Zwolle

927 695
1.631 1.223

730 547
1.957 1.468

14.755 11.067

1.437
2.528
1.131
3.033

22.871

626
1.101

492
1.321
9.960

2.596
4.567
2.043
5.480

41.315

6.281
11,049

4.943
13.259
99.968

totaal 20.000 15.000 31.000 13.500 56.000 135.500
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