Jaarbericht
Kengetallen BBV
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd \oor alle verstrekte leningen
Solvabiliteitsrisico
Grondexploitatie
Structurele Exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

2015
-15%
-15%
66%
NVT
4%
NVT

Begroting
2016
-7%
-7%
58%
NVT
1%
NVT

Jaarbericht
2016
-6%
-6%
54%
NVT
1%
NVT

De netto schuldquote saldeert de schulden en de meteen opeisbare tegoeden en zet die af tegen de
baten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de posities met en zonder uitgezette leningen omdat een
hoge schuldpositie met daartegenover ook hoge uitzettingen vooralsnog niet problematisch hoeft te
zijn. Het werkbedrijf heeft geen uitgezette leningen. De negatieve positie duidt dan ook op een
gezonde situatie, omdat de middelen om de schulden mee te voldoen diezelfde schulden overstijgen
en daarmee een negatieve indicator opleveren.
Het solvabiliteitsrisico is een indicatie omtrent de mate waarin het werkbedrijf aan zijn langlopende
verplichtingen kan voldoen. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen.
Een percentage groter dan 50% duidt erop dat het eigen vermogen groter is dan het vreemd
vermogen, hetgeen betekent dat het werkbedrijf ook in de toekomst zijn langlopende verplichtingen
kan voldoen.
De structurele exploitatieruimte geeft de ruimte aan die in de structurele exploitatiebegroting van het
werkbedrijf is opgenomen. Het percentage is positief zolang de structurele baten de structurele lasten
overtreffen, hetgeen de laatste jaren zowel in de realisatie als in de begroting het geval is.
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2.

JAARREKENING
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2.1

Balans per 31 december 2016

(x € 1.000)
Activa
Vaste activa:
Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut
Financiëie vaste activa
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Totaai vaste activa

31-12-2015

31-12-2016
1

!
8.801

7.414

39

57
16

-

8.840

7.487

Viottende activa:
Voorraden
- Onderhanden werk
- Voorraad handelsgoederen
Uitzettingen met een rentetypische
iooptijd korter dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist
- Overige vorderingen
Liquide middeien
Overlopende activa
Totaal vlottende activa

99

11
198

1.169
11.060
7.015
19.343
441
748

813
11.338
4.228
16.588
287
345

-

20.532

Totaal

29.372

17.220
i

24.707

1

Passiva
Vaste passiva:
Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve
- Totaal saldo van baten en lasten
Voorzieningen
Vaste schulden met een rentetypische
looptijd van één jaar of langer
- Onderhandse leningen
Totaal vaste passiva
Vlottende passiva:
Netto vlottende schulden met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar
- RC Stichting Senzer
- RC Senzer Direct Werk BV
- RC Senzer Horecadiensten BV
- Overige schulden
Overlopende passiva
- overige vooruitontvangen bedragen
Totaal vlottende passiva
Totaal
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7.413
8.197
300
15.910
1.328

7.325
6.718
2.238
16.281
733

1.089

1.234
18.248

18.327

466
90
106
5.506
6.168

761
39
65
1.255
2.120

4.877

4.339
11.045

6.459

29.372

24.707
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2.2 Overzicht van baten en lasten 2016
(x € 1.000)
Netto omzet
Voorraadmutaties
Grond- en hulpstoffen
Uitbesteed werk en
andere externe directe kosten
Toegevoegde waarde
Overige bedrijfsopbrengsten
Netto opbrengsten
Lonen WSW
Lonen Welzijn
Lonen ambtelijk
Lonen WIW
Lonen garantiebanen
Lonen inhuur
Kosten begeleid werk
BUIG Uitkeringen/BBZ2004 uitkeringen
BUIG Loonkostensubsidies gar.banen
Afschrijvingskosten
Rentelasten
Overige organisatiekosten
Totaal kosten

Realisatie 2016
lasten
baten
18.528
7764
1.159

Gerealiseerde resultaat voor belastingen

2.482

2.070
61.859
1.849
1.477
50
12.192
144.547

142.761

126.105-

124.46738.970
64.466
5.878
15.588

127.315

124.902

1.210

435

901
1.581-

939

Jaarbericht 2016 Senzer

1.600

200
1.400-

.
1.610
671

1.059
1.059

300

94

Belastingen gerealiseerd resultaat
Gerealiseerd resultaat na belastingen

17.350
944
18.294
36.606
11.330
11.889
405
3.034

39.913
66.900
4.662
15.840

Operationeel resultaat

Dotatie aan reserves
Onttrekking uit reserves
Saldo dotaties/onttrekkingen reserves

1.227

37.129
8.747
4.527
421
1.310
1.170
2.253
66.689
614
1.086
45
20.556

Totaal dekkingsmiddelen

Incidentele lasten en baten
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

144

17.382
1.060
18.442

Bedrijfsresultaat
Subsidie Wsw
Buig middelen
Overige subsidies
Bijdragen

Begroting 2016
lasten
baten
18.721

_
300

94
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2016
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
(x € 1.000)

2016

2015
287

Beginsaldo liquide middelen

353

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat vóór rente
Rentelasten

345
45

49

Resultaat

300

2.238

Afschrijvingen

1.086

1.045

Afschrijvingen op desinvesteringen

1.823-

42-

810-

2.932-

Mutaties werkkapitaal
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2.287

1.247-

309

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Desinvesteringen

1.906

42

Investeringen

2.522-

815-

616-

773-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Bestemmingsreserve

1.479

258-

88

666

Eigen vermogen
Voorzieningen

595

135

Aflossingen

145-

Algemene reserve

Totaal kasstroom financieringsactiviteiten

145-

2.017

398

Totaal mutatie liquide middeien

154

Eindsaldo liquide middelen

441
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2.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo. Gemert-Bakel, Helmond, Leerbeek en Someren
meken deel uit ven de erbeidsmerktregio Helmond-De Peel. Eind 2015 hebben de reden ven
voornoemde gemeenten toestemming verleend een de colleges tot wijziging ven de
Gemeenscheppelijke Regeling Atlent Groep 2008 per 1 jenueri 2016 in de Gemeenscheppelijke
Regeling Werkbedrijf Atlent De Peel. Per deze detum is ook het college ven de gemeente GeldropMierlo toegetreden tot de Gemeenscheppelijke Regeling (GR) welke els doel heeft gemeentelijke
teken uit te voeren op het gebied ven de Perticipetiewet, de Wsw, de lOAW, de lOAZ, de Wejong, het
Bbz 2004 en eenverwente wetgeving. In de begroting 2016 is uitgegeen ven een operationele
startdatum van 1 januari 2016 doch eerst per 1 oktober 2016 is de gewijzigde uitvoeringsorganisatie
daadwerkelijk tot stand gekomen onder de neem Senzer. Het personeel van de afdeling Werk &
inkomen van de gemeente Helmond heeft niet per 1 januari 2016 in dienst kunnen treden van Senzer.
Om als uitvoeringsorganisatie per 1 januari 2016 toch te kunnen beschikken over de benodigde
capaciteit en infrastructuur en de uitvoering van de wettelijke taken te borgen is tussen Senzer en de
gemeente Helmond een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten. Deze DVO is in zijn geheel
opgenomen bij de overige uitvoeringskosten. Hierdoor zijn afwijkingen ontstaan tussen de begroting
en realisatie van de loonkosten ambtelijk en de overige uitvoeringskosten.
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de betreffende balanspost anders vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Er wordt rekening
gehouden met verliezen en risico's die hun oorsprong vinden in het begrotingsjaar en bekend zijn
geworden voor het opmaken van de jaarrekening.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het
dividend betaalbaar gesteld wordt.

BALANS
Vaste activa
Materiële vaste activa met economisch nut
De waardering van deze activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschafprijs
verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage van de
historische kostprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikname van het actief. Op grond wordt niet afgeschreven. Bij de waardering
van de materiële vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun waarde indien
deze naar verwachting duurzaam is.
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De afschrijvingstermijnen volgens de lineaire methode bedragen in jaren:
Gronden en terreinen
Voorzieningen aan terreinen
Gebouwen:
• nieuwbouw
• renovatie, restauratie en aankoop gebouwen
• tijdelijke woonruimte en bedrijfsgebouwen, groot
onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen
Technische installaties in bedrijfsgebouwen
Telefooninstallaties
Machines:
• automatiseringsapparatuur
• elektrische handmachines t.b.v. Groen
• dienstverlening
• industrie
Inventarissen
Software
Bestelauto’s
Personenauto’s
Overige transportmiddelen
Schaftwagens
Overige (gereedschappen)

n.v.t.
10
40
25
10
15
10
3
3
5
10
10
3
6
4
5
5
5

Financiële vaste activa
Participaties in het aandelenkapitaal van de vennootschappen zijn gewaardeerd tegen de
verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht
dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke
afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingprijs.
Investeringen in eigendom van derden heeft betrekking op aanpassingen van de infrastructuur bij een
gehuurd pand en is ter bevordering van de verkeersveiligheid. De investering wordt in drie jaar
afgeschreven en is in overeenstemming met het nog lopende contract met de opdrachtgever.
Vlottende activa
Voorraden
De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, verminderd met op de
balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
Voorraad handelsgoederen
De waardering van de handelsvoorraad is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschafprijs.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voor de verwachte oninbaarheid van uitzettingen (dubieuze debiteuren) is een voorziening in
mindering gebracht. De voorziening loopt parallel aan de toe- of afname van het saldo dubieuze
debiteuren.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen.
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Vaste passiva
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbaar verlies.
Vasfe schulden
De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met de reeds gedane
aflossingen. Vaste schulden hebben een rent typische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
Netto-omzet
Netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de
omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen.
Voorraadmutaties, grond- en hulpstoffenverbruik en kosten van uitbesteed werk
Verantwoord worden hier de posten die van invloed zijn op de toegevoegde waarde. De kosten van
grond- en hulpstoffen worden bij industriële activiteiten gewaardeerd tegen vaste verrekenprijzen, bij
de overige activiteiten worden deze kosten opgenomen tegen de laatst bekende inkoopprijzen.
De in de voorraadmutaties opgenomen mutatie onderhanden werken (beginwaarde -/- eindwaarde)
worden m.b.t. de reeds uitgevoerde werkzaamheden als lasten verantwoord en m.b.t. de vooruit
gefactureerde opbrengsten als baten.
Kosten van uitbesteed werk hebben betrekking op de inleen van personeel van derden, waaronder de
inhuur van medewerkers bij collega Sw-bedrijven.
Overige bedrijfsopbrengsten
Hier worden huuropbrengsten, overige baten en boekwinsten op de verkoop van activa verantwoord.
Lonen Wsw, Welzijn, ambtelijk en WIW
Hieronder wordt verstaan de over het jaar verschuldigde lonen inclusief vakantietoeslag aan de
respectievelijke medewerkers en de daarmee samenhangende sociale lasten en pensioenpremie,
verminderd met ontvangen ziekengeld en gebruik makend van geldende premiekortingen ten behoeve
van werknemers en de subsidieregeling Praktijkleren.
Lonen garantiebanen
Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden o.a. met als doel meer
mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. In het sociaal akkoord is vastgelegd dat de
overheid in samenwerking met het bedrijfsleven hiervoor extra banen zal creëren, de zogenaamde
garantiebanen.
Lonen overige
Hieronder worden vergoedingen aan stagiaires verantwoord.
Lonen inhuur
Voor de uitvoering en begeleiding van uitkeringsverstrekkingen, activiteiten met betrekking tot
participatie en beoordeling en toekenning van bijzondere bijstand is meer capaciteit benodigd. Hieraan
wordt voldaan door inhuur van tijdelijke medewerkers.
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Kosten begeleid werk
Het betreft de doorberekening van een gedeelte van het loon (loonkostensubsidie) uitbetaald aan
personen die werk uitoefenen in het bedrijfsleven en daarbij begeleiding genieten van Senzer. Tevens
worden hier alle kosten verantwoord die betrekking hebben op het inrichten en onderhouden van de
werkplek.
Afschrijvingskosten
Het betreft de kosten van afschrijvingen op de materiële vaste activa en de financiële vaste activa.
Rentelasten
Hieronder zijn opgenomen de rentelasten van de langlopende leningen en het saldo van de
rentelasten en -baten van de verschillende rekening-courantverhoudingen en deposito’s.
Overige organisatiekosten
De overige organisatiekosten worden berekend op basis van werkelijke uitgaafprijzen. De overige
organisatiekosten worden verminderd met het aandeel in de kosten van Senzer Horecadiensten B.V.
Subsidie Wsw en bonus begeleid werken
Dit betreft de door gemeenten doorbetaalde subsidie van het Rijk zoals bedoeld in de artikelen 69 tot
en met 75 van de Participatiewet.
Overige subsidies
Door gemeenten doorbetaalde subsidie van het Rijk in het kader van de Participatiewet inzake
loonkosten en begeleiding garantiebanen. Verder een beschikking voor loonkostensubsidie op grond
van het Besluit Gesubsidieerde Arbeid (voormalige ID-regeling) alsmede een subsidie voor
vervoersoplossingen op maat van de provincie Noord-Brabant en een bijdrage van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland ter stimulering tot het aanbieden van werkleerplaatsen.
BUIG Uitkeringen
De uitkeringen van mensen die zijn aangewezen op één van de bijstandsregelingen, PW, lOAW, lOAZ
en Bbz 2004 (voor levensonderhoud startende ondernemers), worden betaald vanuit een gebundelde
uitkering. Vanaf 2015 kan de gebundelde uitkering ook worden benut voor de inzet van het instrument
loonkostensubsidie. De gebundelde uitkering is een ongeoormerkt budget.
Bijzondere lasten en baten
Dit betreffen eenmalige kosten c.q. opbrengsten welke niet het gevolg zijn van de normale
bedrijfsvoering.
Dotatie aan reserve
Op grond van beschikkingen van het Algemeen bestuur inzake resultaatbestemming worden hier
bedragen ten gunste van de verschillende reserves opgevoerd.
Onttrekking uit reserve
Op grond van beschikkingen van het Algemeen bestuur, of als uitvloeisel van de goedgekeurde
begroting over 2016 en voorgaande jaren, vallen vanuit de bestemmingsreserve posten vrij ten gunste
van de exploitatie.
Belastingen
Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheids-ondernemingen
in werking getreden. Als gevolg hiervan valt de vennootschap per 1 januari 2016 onder de
belastingplicht van de vennootschapsbelasting.
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening
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volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien
van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
Resultaat
Een voorstel tot verdeling van het resultaat wordt aan het Algemeen bestuur voorgelegd.
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2.5 Toelichting op de balans
Activa
Materiële vaste activa
Een overzicht van de materiële activa is onderstaand opgenomen. Het betreft uitsluitend activa met
een economisch nut.
(X € 1.000)

Joekwaardf Investeringen

Desinves

Bijdrage

Afschrij

31-12-2015

teringen

van
derden

vingen

-

-

-

Gronden en
terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen
Machines, apparaten

554
524

-

3.851

1.435

-

-

Afschrijving Boekwaarde
a.g.v. des
investering

31-12-2016
554

27

604

207-

325

-

604-

497
4.754

388

347

176

113-

583

570

731

*

89

1.457

329

729-

1.696

640

377

376

■

300

376-

717

7.414

2.729

1.887

1.070

1.822-

8.801

en installaties
Overige materiële
vaste activa
Totaal

207-

De investeringen in het begrotingsjaar betroffen:
kantoorrruimte (de ontvlechtingsovereenkomst)
aanpassing vergadercentrum
herinrichting gebouwencomplex
opleidingscentrum ADTC
productie-unit food
aanpassing sanitair
vluchtwegaanduiding Montgomeryplein
vaatwasser
meubilair vergadercentrum
roerende zaken i.h.k.v. de ontvlechtingsovereenkomst
arm-wikkelmachine
dozensluitmachines
clipmachine
amazone profihopper
meeloopstapelaar
LM-trac
weedteam HOAF
kleine machines t.b.v. Groen
hard- en software ICT
vervanging vervoermiddelen
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.007.000
106.000
207.000
80.000
29.000
7.000
66.000
5.000
27.000
216.000
30.000
17.000
15.000
39.000
22.000
61.000
43.000
11.000
394.000
347.000
2.729.000

Er ontstaat een saldo als gevolg van het buiten gebruik stellen van niet volledig afgeschreven activa.
In totaal bedraagt dit € 65.000 en betreft kleine machines bij Groen en een aantal auto’s.
In 2015 Is op grond van de notitie van 24 juni 2015 “Op weg naar een fysiek Werkbedrijf Atlant de
Peel" subsidie aangevraagd inzake transformatie- en innovatieplannen Sw-bedrijf in het kader van de
motie Kerstens cs. Het betreft hier een sectorplan waarbij een cofinancieringseis geldt van 50%. De
bijdrage van € 587.000 werd op 2 augustus 2016 via de gemeente Helmond ontvangen.
In de aanvraag is aangegeven voor welke bestedingsdoelen de subsidie zal worden gebruikt. Een van
de bestedingsdoelen betreft herinrichting gebouwencomplex. Na toekenning van de subsidie is door
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de algemeen directeur besloten om ter financiering van de herinrichting, t.w. de realisatie van het
vergadercentrum, een bedrag van € 207.000 te besteden.
Deze post werd in 2016 als negatieve investering opgenomen op het betreffende actief onder de
materiële vaste activa.
In de ontvlechtingsovereenkomst is sprake van over te nemen hardware ter waarde van
€ 50.000. De hardware werd, mede omdat het veelal verouderde apparatuur betrof en rekening
houdende met de afschrijvingstermijn van automatiseringsapparatuur, direct ten laste van de
exploitatie gebracht. Voor het over te komen personeel van de gemeente worden nieuwe werkplekken
ingericht.
De taxatiewaarde is in overeenstemming met de beschikkingen van de diverse gemeenten inzake
onroerende zaak belasting [OZBj.
Taxatiewaarde x € 1.000
Montgomeryplein 6, Helmond
Montgomeryplein 8, Helmond

6.167
166

Churchilllaan 103+105, Helmond
Churchilllaan 109, Helmond
Zandstraat 96, Helmond

415
4.625
401
68
11.842
5.798
6.044

Venbergweg 6, Asten
Boekwaarde per 31-12-2016
Totaal

Opgemerkt dient te worden dat het verborgen vermogen niet zomaar te gelde te maken is. Ten eerste
dienen de bezittingen een publieke functie. Bij het afstoten van bezittingen zullen de betreffende
publieke functies mogelijk verdwijnen of verschralen. Ten tweede zijn de meeste bezittingen niet of
moeilijk verhandelbaar. Het belang van de stille reserve voor het weerstandsvermogen is dan ook
zuiver een theoretische benadering.
Financiële vaste activa
(x € 1.000)

Saldo

Investeringen

31-12-2015

Desinves
teringen

Afschrij

Afwaar

Saldo

vingen

deringen

31-12-2016

Kapitaalverstrekkingen aan;
- deelnemingen:
- Senzer Direct Werk BV
- Senzer Horecadiensten BV
- Gallant bv
- Dariuz BV
Bijdragen aan activa in eigendom
van derden
Totaal

18
18
18
3

-

16

.

73

-

- 18
-

-

*
16

18

16

18
18

-

3

.
39

Het betreft hier de nominale waarde van de deelnemingen.
De deelneming in Senzer Direct Werk B.V. en Senzer Horecadiensten B.V. is 100%, in Gallant bv
49% en in Dariuz B.V. 18%. In 2016 zijn de aandelen Gallant bv overgedragen aan Galder Holding
B.V.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden betreft voorzieningen op Heibloemweg 6 en 9 te
Helmond om de verkeersveiligheid voor medewerkers te borgen. De betreffende panden en percelen
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worden gehuurd van derden. Per ultimo 2016 is deze investering volledig afgeschreven.
Vlottende activa
(x € 1.000)
Voorraden:

2015

2016

99

11
198

1.169

813

11.060

11.338

- onderhanden werk
- voorraad handelsgoederen

-

Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één Jaar:
a) vorderingen op openbare lichamen;
- gemeenten en uitkeringsinstanties
b) uitzettingen in 's Rijks schatkist
c) overige vorderingen:
- handelsdebiteuren
- personeelsdebiteuren
- overige vorderingen
- voorziening dubieuze debiteuren

3.096
49
1.148
65-

3.014
26
4.069
94-

4.228
16.588

7.015
19.343

Totaal

Vorderingen op gemeenten en uitkeringsinstanties hebben betrekking op in rekening gebrachte
groenwerkzaamheden, detacheringen en re-integratiewerkzaamheden.
De saldi van handels- en personeelsdebiteuren worden hier verantwoord alsmede de overige
vorderingen en deze bestaat uit de volgende posten:
• in het kader van de uitvoering van de Participatie Wet inzake SW-verplichtingen bestaat op de
gemeenten een vordering van € 1.506.000;
• ter dekking van de voorfinanciering van additionele kosten aan bijstand vanwege de
verhoogde asielinstroom is op de gemeenten op basis van verleende beschikkingen van SZW
een vordering opgenomen van € 1.131.000;
• op grond van de september-circulaire bestaan per ultimo vorderingen op de gemeenten met
betrekking tot uitkeringsverstrekkingen (€ 748.000) en bijzondere bijstand (€ 668.000);
• de ledenleningen van de voormalige kwekerijen worden hier verantwoord, er is nog een
bedrag te ontvangen van € 10.000;
• met betrekking tot een groencontract werd een bankgarantie van € 6.000 afgegeven.
Personeelsdebiteuren
(X € 1.000)
Fietsproject
Nog te verrekenen met personeel
Totaal

2016

2015
46

65

20-

1649

26

Het fietsproject houdt in dat op fiscaal gunstige wijze aan het personeel een fiets kan worden
verstrekt. Het saldo nog te verrekenen met personeel betreft voornamelijk het aan het ambtelijk
personeel toegekende persoonsgebonden budget. Met de invoering van het Individueel Keuze Budget
zal dit saldo in de toekomst gaan verdwijnen.
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Liquide middeien
2016

(x € 1.000)
Kasgelden

2015
17

12

Bank

424

275

Totaal

441

287

Ten aanzien van de liquide middelen gelden geen opnamebeperkingen. Evenmin worden er ten
aanzien van liquide middelen valutarisico's gelopen. Overtollige middelen worden verplicht
aangehouden in een schatkistbankrekening van de Staat.
Overlopende activa
(x € 1.000)

2016

2015

Vooruitbetaalde kosten

289

152

Kersten middelen

191

192

Nog te ontvangen opbrengsten
Totaal

268

1

748

345

Vooruitbetaalde kosten betreffen uitgaven voor 2017 m.b.t. huren, onderhoudskosten, abonnementen,
verzekeringen etc.
Om de kosten van de overgang naar het werkbedrijf te dekken zijn middelen beschikbaar gesteld door
het Rijk. Voor de komende perioden is nog een restant beschikbaar.
Nog te ontvangen opbrengsten betreft met deelnemende gemeenten te verrekenen bijzondere
bijstand alsmede nog aan de gemeente Someren in rekening te brengen WlW-loonkosten en kosten
ID-banen.
Inzake de verkoop van de kwekerij moet de koper nog een gedeelte van de eerste termijn voldoen.
Passiva
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
(x € 1.000)
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Resultaat
Totaal

Jaarbericht 2016 Senzer

Saldo

Saldo

31-12-2016

31-12-2015

7.413

7.325

8.197

6.718

300

2.238

15.910

16.281
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Het verloop in 2016 wordt in onderstaand overzicht per reserve aangegeven:
Saldo
31-12-2015
(x € 1.000)
Algemene reserve

-

-

232
368
435

-

-

Innovatie

Trajecten/instr. nuggers
Beschut werk
Sub-totaal

Onttrekking

7.325

Bestemmingsreserves:
Informatievoorziening
Bedrijfsrestaurant
Uitkering gemeenten
Participatiewet
Kindreg/kostendelersn.

Toevoeging

-

5.301
382

-

-

-

21
20
1.119
68
382

939
939

14.043

Saldo
Bestemming Vermindering
resultaat
31-12-2016
ter dekking
vorig
van
afschrijvingen
boekjaar
88
7.413

1.119

-

1.031

-

-

1.610

232
347
415

-

2.238

-

5.233

-

1.031
939
15.610

Toevoeging van het resuitaat vorig boekjaar vindt plaats conform het besluit in de vergadering van het
Aigemeen bestuur van 13 april 2016. Onttrekking gebeurt op basis van de goedgekeurde begroting
van 2016 aismede eerder genoemd besiuit van het Aigemeen bestuur.
Voor de toeiichting op de reserves zie de Risicoparagraaf onder hoofdstuk 1.3.6.
Te bestemmen resultaat boekjaar
2016

(x € 1.000)

2015
2.238

300

Te bestemmen resultaat boekjaar

Voorzieningen
(x € 1.000)

Saldo

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

25

Bodemsanering Beemdweg
Bodemsanering Montgomeryplei
Gebouwenonderhoud
Arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen
Afvloeiing personeel

243
287
178

-

733

Saldo
31-12-16

31-12-15

-

60
25

820
905

-

-

-

25
10

233

233

114

31

36

136

31

279

1.328

-

820

in de koiom “Vrijvai” zijn de bedragen opgenomen weike ten gunste van de rekening van baten en
lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de
voorziening gebracht.
Bodemsanering Beemdweg:
In de verkoopovereenkomst van 12 oktober 2006 van het pand aan de Beemdweg te Helmond is
opgenomen dat in geval de gemeente binnen 15 jaar na de datum van de betreffende akte van
eigendomsoverdracht overgaat tot sanering van het object, Senzer een bijdrage in de saneringskosten
aan de gemeente Helmond zal doen van € 25.000.
Bodemsanering Montgomeryplein:
In het verleden was op het grondgebied van Senzer een drukkerij gevestigd en dit heeft geleid tot een
bepaalde mate van bodemverontreiniging. Al vanaf 2002 is er aandacht voor dit probleem. In 2009
werd door Grontmij een saneringsonderzoek uitgevoerd en werd de verontreiniging in kaart gebracht.
Het rapport geeft de mate van verontreiniging aan, de eventueel te nemen maatregelen en de kosten
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die hiermee gepaard gaan. In het rapport zijn een aantal saneringsoplossingen opgenomen. Jaarlijks
worden bodemmonsters genomen ter monitoring van de natuurlijke afbraak. De aldus verkregen
informatie leidt vooralsnog niet tot wijziging van het beleid.
Gebouwenonderhoud:
Het onderhoudsplan voorziet in een planning van groot onderhoud aan het hoofdgebouw gelegen aan
het Montgomeryplein te Helmond. Hiervoor wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie de voorziening
gevoed. In 2016 is t.l.v. de voorziening dakrenovatie uitgevoerd.
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen:
Voor een medewerker is een afvloeiingsregeling overeengekomen. Deze loopt tot medio 2019. Verder
is voor een medewerker een doorbetalingsregeling in verband met uitdiensttreding per april 2017
overeengekomen.
Afvloeiing personeel
Per 1 oktober 2016 zijn medewerkers volgens een plaatsingsplan bij Senzer geplaatst. Voor een 5-tal
personen is echter geen geschikte functie beschikbaar, en zal een afvloeiingstraject opgestart worden.
Hiervoor is een voorziening gevormd.
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Het verloop van de onderhandse geldleningen is als volgt:
(x € 1.000)

Saldo

Aflossing

Saldo per
31-12-16

01-01-16
BNG lening o/g 4,46%

1.234

145

Rente

1.089

Jaarvan
laatste
aflossing
S3

2024

De geldlening is verstrekt door de Bank Nederlandse Gemeenten te ‘s-Gravenhage. Het in 2017 af te
lossen bedrag is € 145.210.
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één Jaar
(x € 1.000)

2016

2015

RC Stichting Senzer
RC Senzer Direct Werk BV

466

761

90

39

RC Senzer Horecadiensten BV
Crediteuren

106

65

3.647

1.178

1.859

77

6.168

2.120

Overige schulden
Totaal

In de rekening-courant posities van Stichting Senzer en Senzer Direct Werk B.V. is de verrekening
van de loonkosten en sociale premies opgenomen. De aangiften van december zijn opgenomen onder
de overlopende passiva.
Over de rekening-courantverhoudingen met de vennootschappen wordt rente berekend. Toename van
het crediteurensaldo is inherent aan de ontwikkeling naar werkbedrijf. Onder de overige schulden
staat o.a. een onterecht ontvangen bedrag van de gemeente Helmond (circa € 1.500.000), de
vakantiegeldverplichting van de ambtenaren welke onder invloed van het Individueel keuze Budget
moet worden uitbetaald, het opgebouwde loopbaanbudget bij de cao W&MD ter stimulering van de
individuele inzetbaarheid van medewerkers en het saldo van derdengelden.
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Overlopende passiva

(x€ 1.000)
Nog te betalen bedragen
Vooruitontvangen voorschotbedragen
- het Rijk
- overige Nederlandse overheidslichamen
Overige vooruitontvangen bedragen

2016
3.630

2015
2.704

821

605
557
473
4.339

426
4.877

Totaal
•

•

•

De nog te betalen bedragen betreffen nog te betalen sociale lasten
(zorgverzekeringspremies, pensioenpremies en loonheffing) (€2.243.000), af te dragen btw
(€ 89.000) en overige nog te betalen kosten (€ 1.298.000). Deze laatste post
vertegenwoordigt de waarde van de inkoopfacturen welke na sluiting van het boekjaar zijn
ontvangen en betrekking hebben op het verslagjaar;
De vooruitontvangen voorschotbedragen van het Rijk betreft een financiële bijdrage van de
overheid van het regionaal sectorplan ter stimulering van meewerk- of stageplekken voor
jongeren, behoud van vakkrachten en begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers
naar nieuw werk in de arbeidsmarktregio Helmond de Peel
(€ 359.000) en een bedrag ad € 462.000 voor de verdere inrichting van Senzer. Voor de
inrichting van de Werkbedrijven zijn door staatssecretaris Klijnsma middelen beschikbaar
gesteld, per arbeidsmarktregio € 1.000.000. Hiervan is nog € 462.000 beschikbaar;
De overige vooruitontvangen bedragen betreffen nog uit te voeren werkzaamheden die
betrekking hebben op activiteiten ten behoeve van re-integratie en groenonderhoud, tevens is
reeds in rekening gebrachte huur voor 2017 onder deze post opgenomen.

Niet in balans opgenomen verplichtingen
Het betreft hier verplichtingen welke voortvloeien uit contracten met een looptijd van langer dan één
jaar (verplichtingen i.v.m. operational lease, huur en energie).
(x€ 1.000)
Leasing van bedrijfsmiddelen:

Contractdatun

2015

2016

Kopieerapparatuur OSN
Kopieerapparatuur Ricoh

31-mei-2021
15-okt-2017

51
70

Energie Nuon
Energie Prov. Zeeuwse Energie Mij
Totaal

31-dec-2017
31-dec-2017

164
109

-

115

115

394

Huurcontracten:
Venbergweg Asten
Roessel Bakel
Sanghorst Mierio
DuPré Helmond
Lindestraat Asten
Energiestraat Deurne
Zuid Koninginnewal Helmond
Herodotusplein Eindhoven
v.Egmondstraat Eindhoven
v.Bodeghemstraat Eindhoven
Versantvoortstraat Eindhoven
Telemanlaan Eindhoven
Anemoonstraat Eindhoven
Heibloemweg Helmond Blikhalm 1
Heibloemweg Helmond Blikhalm 2
Totaal
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31-dec-2017
31-dec-2017
31-dec-2017
l-dec-2024
31-dec-2024
30-jun-2019
15-jul-2018

383
223
19

-

38
8
69
36
7

31-dec-2017
31-okt-2021
31-mei-2021
31-dec-2017
31-dec-2016
31-dec-2017
31-dec-2018
31-dec-2018

1
5
3
431

1
5
3

-

-

38
14
8

7
5
6
289
360

6

657
557
2.012

1.167
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2.6 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
Toegevoegde waarde
2016

X € 1.000,Realisatie
Directie- Concernstaf

Begroting

200

verschil

-

200

Do rel

6.018

5.850

168

Groen

4.103

4.069

34

Overige groepsdetachering
Participatie

3.487

3.648

161-

783

757

26

Totaal Werk & Participatie

14.391

14.324

67

2.791

3.026

235-

17.382

17.350

32

Totaal Arbeidsintegratie
Totaal Senzer

De toegevoegde waarde is het saldo van de netto omzet gecorrigeerd met voorraadmutaties, en
verminderd met direct verbruikte middelen zoals grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk.
Lonen Wsw
(x € 1.000)

Realisatie 2016

Loonkosten

Begroting 2016

29.636

28.713

Sociale lasten

5.229

5.004

Pensioenpremies

2.462

2.889

7.691

7.893

Ziekengeld

1987.493

7.893

Totale loonkosten WSW

37.129

36.606

Aantal fte gemiddeld

1.276,6

1.275,4

Loonkosten per fte

29.084

28.702

Aantal fte ultimo jaar

1.321,2

1.275,4

Ziekteverzuim (incl. langd. zieken)

10,4%

9,1%

De cao voor de sociale werkvoorziening loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018.
Hierbij is de loonontwikkeling van werknemers gelijk aan de loon-prijsontwikkeling, c.q. in
overeenstemming met de stijging van het wettelijk minimum loon.
Werknemers die op 1 maart 2016 in dienst zijn, ontvangen in maart 2016 een eenmalige uitkering van
€ 325. Bij een niet-volledige dienstbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld.
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Lonen Welzijn

(x € 1.000)

Realisatie 2016

Loonkosten
Sociale lasten
Pensioenpremies

Begroting 2016

6.992
1.160
638
1.798

Ziekengeld

9.535
1.056
739
1.795

43-

1.755
Totale loonkosten Welzijn
Aantal fte gemiddeld
Loonkosten per fte

8.747

1.795
11.330

149,6
58.469

189,2
59.884

157,1
4,1%

Aantal Welzijn-fte ultimo jaar
Ziekteverzuim (incl. langd. zieken)

158,6
5,0%

In 2016 is de nieuwe cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening afgesloten. Deze cao kent een
looptijd van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017 en voorziet met ingang van 1 juni 2016 in een
loonstijging van 1%, alsmede 0,5% stijging van het loopbaanbudget. Tevens is in juni een éénmalige
uitbetaling van € 87,50 bruto (naar rato) gedaan. Er zijn minder fte's geweest dan begroot, ter
compensatie hiervoor zijn extra medewerkers ingehuurd. In de begroting wordt rekening gehouden
met hogere personele bezetting, in de praktijk wordt de vraag naar deze capaciteit ingevuld door het
inhuren van tijdelijk personeel.
Lonen ambtelijk
(x € 1.000)
Loonkosten

Realisatie 2016
3.631

Sociale lasten
Pensioenpremies

450
446
896

Ziekengeld

-

Totale loonkosten ambtelijk
Aantal fte’s gemiddeld
Loonkosten per fte
Aantal ambtelijk-fte ultimo jaar
Ziekteverzuim

Begroting 2016
9.490
1.130
1.269
2.399
-

896

2.399

4.527

11.889

62,1
72.899

171,7
69.243

153,9
4,1%

171,7
5,0%

In april 2016 hebben onderhandelingen geleid tot het afsluiten van een nieuwe cao gemeenten. De
nieuwe cao loopt van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017 en voorziet in 2016 in een salarisstijging van 3%.
Met ingang van 1 januari 2017 volgt dan nogmaals een salarisverhoging van 0,4%.
Er werd bij de begroting vanuit gegaan dat Senzer op 1 januari van start zou gaan en dat op dat
moment ook alle administratieve en personele samenvoegingen van de begeleidingsorganisatie
zouden zijn gerealiseerd. In werkelijkheid kwam dit echter pas op 1 oktober tot stand, waardoor er veel
meer loonkosten werden begroot. De betreffende werknemers zijn wel vanaf 1 januari 2016 actief
geweest voor de nieuwe organisatie, maar werden middels een dienstverleningsovereenkomst met de
gemeente Helmond verrekend. Deze kosten worden onder de post overige organisatiekosten
verantwoord.
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Lonen WIW

(x € 1.000)

Realisatie 2016

Loonkosten
Sociale lasten
Pensioenpremies

Begroting 2016
342

328

62
17

58
19

Ziekengeld
405

Totale loonkosten WIW
Aantal fte's gemiddeld
Loonkosten perfte

14,3
29.441

Aantal WlW-fte ultimo jaar
Ziekteverzuim

13,6
29.779

13,7
10,4%

13,6
9,1%

De WIW kent geen eigen cao, beloning wordt gedaan binnen de bestaande wettelijke kaders.
Lonen garantiebanen
(x € 1.000)
Loonkosten
Sociale lasten
Pensioenpremies
Ziekengeld

Realisatie 2016
1.268
111

Begroting 2016
2.664
370

111

370

69-

42

Totale loonkosten
Aantal fte's gemiddeld
Loonkosten perfte
Aantal fte ultimo jaar
Ziekteverzuim

1.310

370
3.034

76,4
17.147

130,0
23.338

108,8
6,1%

175,9
9,0%

Het betreft hier de medewerkers die een garantiebaan, als uitvloeisel van de Participatiewet, invullen.
Beloning vindt plaats binnen de bestaande wettelijke kaders.
Het verschil ten opzichte van de begroting in loonkosten per fte ontstaat doordat in de begroting
rekening wordt gehouden met het minimumloon van een 23-jarige, terwijl in werkelijkheid de
gemiddelde leeftijd lager is, waardoor ook het minimumloon lager is. Verder wordt in de begroting
geen rekening gehouden met ontvangen ziekengelden.
Lonen inhuur
(x€ 1.000)
Inhuur personeel
Aantal fte's gemiddeld
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Realisatie

Begroting

2016

2016

1.170

-

15,4

-
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Voor de uitvoering en begeleiding van uitkeringsverstrekkingen, activiteiten met betrekking tot
participatie en beoordeling en toekenning van bijzondere bijstand is meer capaciteit benodigd. Hieraan
wordt voldaan door inhuur van tijdelijke medewerkers. De noodzaak van deze capaciteit is begroot
onder de loonkosten bij Welzijn.
Kosten Begeleid Werk
Realisatie
(x € 1.000)
Kosten begeleid werk
Aantal fte's gemiddeld

2016
2.253

Begroting
2016
2.070

156,2

163,6

Bij kosten begeleid werk bestaan de kosten enerzijds uit een bijdrage in de loonkosten van
werknemers die bij derden werken en anderzijds uit bemiddelingskosten gemaakt door eigen
consulenten.
Gebundelde uitkering (BUIG)
(x € 1.000)
BUIG Uitkeringen/BBZ2004 uitkeringen
BUIG Loonkostensubsidies garantie banen
Totaal

Realisatie

Begroting

2016

2016

66.689

61.859

614

1.849
63.708

67.303

De uitkeringen van uitkeringsgerechtigden die zijn aangewezen op één van de bijstandsregelingen,
PW, lOAW, lOAZ en Bbz 2004 (voor levensonderhoud van startende ondernemers), worden betaald
vanuit een gebundelde uitkering. Vanaf 2015 kan de gebundelde uitkering ook benut worden voor de
inzet van het instrument loonkostensubsidie.
Kapitaaltasten
Realisatie
2016

Afschrijvingen (x € 1.000)

Begroting
2016

Afschrijvingen op materiële vaste
1.086

activa met een economisch nut

1.477

De totale afschrijvingskosten zijn lager dan begroot doordat geplande investeringen werden uitgesteld
of niet zijn door gegaan.

Rente (x € 1.000)

Begroting

2016

2016
50

51

Rente betaald op leningen

6-

Rente ontv. op marktgerelat. uitzettingen
Totaal

Totaal kapitaallasten

Realisatie

45

I

1.131 I

50

1.527 I

Rentebaten- en lasten betreft het saldo van betaalde rente over leningen en ontvangen rente over
banktegoeden.
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Overige organisatiekosten

(x € 1.000)
Personele kosten WSW
Personele kosten Welzijn
Personele kosten ambtelijk
Personele kosten WIW
Personele kosten garantiebanen
Personele kosten overige
Kosten derden
Huren
Onderhoudskosten
Energie
Belastingen/verzekeringen
Dienstverleningsovereenkomst
Algemene kosten
Overige lasten
Doorbelasting Senzer Horecadiensten B.V.
Totaal bedrijfskosten
Huuropbrengsten
Overige baten
Boekwinsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfskosten/opbrengsten

Realisatie

Begroting

2016
1.595

2016
1.697
702
715
2
13
1
3.875
953
697
561

433

171
2
8
5
2.338
929
713
502
220
11.691
1.591
21
337
20.556

224

2.414
338
12.192

1.034
16
10
1.060

944

19.496

11.248

944

Toelichting bij overige organisatiekosten
Personele kosten Wsw
Hieronder worden o.a. verantwoord vervoerskosten, studiekosten, bedrijfsgeneeskundige zorg,
werkkleding, kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen en jubilea en pensionering.
Besparingen zijn er op het gebied van vervoerskosten in de vorm van minder woon- werkverkeer, en
op studiekosten. Er zijn beperkt hogere uitgaven voor werkkleding, beschermingsmiddelen en kosten
in verband met jubilea en pensionering.
Personele kosten Welzijn
De uitgaven betreffen voornamelijk vervoersvergoeding, studiekosten, BHV-cursus,
aanstellingskosten, opbouw loopbaanbudget en uitgaven in het kader van de werkkostenregeling. De
uitgaven voor studie zijn aanzienlijk lager dan begroot en ook uitgaven voor aanstellingskosten zijn
minder. Lichte overschrijdingen vinden plaats bij opbouw van loonbaanbudget, uitgaven voor jubilea
en kilometervergoeding via de werkkostenregeling.
Personele kosten ambtelijk
Hieronder worden o.a. verantwoord studiekosten, persoonsgebonden budget en uitgaven in het kader
van de werkkostenregeling. Een van de effecten van de vorming van het werkbedrijf per 1 oktober
2016 is dat de loonkosten tot die datum van de ambtelijke medewerkers nog via de gemeente
Helmond werden verwerkt. Deze kosten werden aan Senzer middels een
dienstverleningsovereenkomst in rekening gebracht en worden niet onder loonkosten verantwoord.
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Personele kosten WIW
De uitgaven voor betreffende doelgroep zijn minimaal en betreffen uitgaven in het kader van de
werkkosten regeling.
Personele kosten garantiebanen:
De begrote posten hebben betrekking op tegemoetkomingen voor woon-werkverkeer en overige
personele aangelegenheden. Uitgaven worden gedaan voor woon-werkverkeer, studie, werkkleding
en beschermingsmiddelen.
Personele kosten overige
De uitgaven betreffen studiekosten.
Kosten derden
Tot 2016 betreffen de uitgaven hier uitzendkrachten, interne werkzaamheden, accountantskosten,
extern advies en softwarekosten. In 2016 wordt hier een aanzienlijke besparing gerealiseerd op
softwarekosten. Ontplooiing van het werkbedrijf leidt tot kosten die ontstaan door begeleiding en
gedeeltelijke financiering van garantiebanen alsmede additionele kosten bij de uitvoering van re
ïntegratie trajecten.
Huren
Het betreft hier met name de huur van twee panden aan de Heibloemweg te Helmond, alsmede
kleinere panden te Asten, Someren, Mierio, Helmond, Gemert en Eindhoven. Verder wordt hier tevens
de huur van kopieerapparatuur en ICT-hardware verantwoord. De uitgaven blijven in 2016 binnen de
begroting.
Onderhoudskosten
De onderhoudskosten voor gebouwen, installaties en machines zijn hoger dan geraamd. Deze hogere
uitgaven worden grotendeels gecompenseerd door besparingen op onderhoudskosten terreinen en
inventaris.
Energie
Op energiekosten wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd bij het elektriciteitsverbruik. In het
kader van de vorming van het werkbedrijf werd meer begroot. Extra energiekosten zijn opgenomen in
de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Helmond en worden niet als dusdanig
gespecificeerd.
Belastingen en verzekeringen
Hogere waterschapslasten en motorrijtuigenbelasting worden gecompenseerd door minder
onroerendzaakbelasting en lagere premies voor de brand- en motorrijtuigenverzekering.
Dienstverleningsovereenkomst
Oorspronkelijk zou het werkbedrijf per 1 januari 2016 van start gaan. Hier is in de begroting dan ook
rekening mee gehouden. In werkelijkheid is de officiële start 1 oktober 2016 geworden. Dit heeft tot
gevolg dat het personeel van de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Helmond niet per 1
januari 2016 in dienst is kunnen treden van het nieuwe werkbedrijf. Om toch te kunnen beschikken
over de capaciteit en de uitvoering van de wettelijke taken te waarborgen is er een
dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten tussen het werkbedrijf en de gemeente Helmond
voor de uitvoering van die wettelijke taken. Deze DVO is in zijn geheel opgenomen bij de overige
organisatiekosten. Hierin zijn loonkosten en organisatiekosten opgenomen. Er is geen opsplitsing.
Hierdoor zijn afwijkingen ontstaan tussen de begroting en realisatie van de loonkosten ambtelijk en de
overige organisatiekosten.
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Algemene kosten
Vergelijking van deze kosten is niet zinvol omdat er in de begroting van uit werd gegaan dat het
werkbedrijf vanaf 1 januari operationeel zou zijn. Omdat dit eerst van 1 oktober het geval is, is een
groot gedeelte van de gemaakte kosten opgenomen in de factuur van de
dienstverleningsovereenkomst.
Overige lasten
De post bestaat uit eigen risico op schades, afboeking vorderingen op WWW-clienten (leefgeld,
achterstallige huurpenningen) en de correctie op omzetbelasting i.v.m. privégebruik van auto van de
zaak.
Doorbelasting SenzerHorecadiensten B.V.
Enerzijds wordt Senzer Horecadiensten B.V. voor facilitering aan Senzer gecompenseerd, anderzijds
krijgt Senzer Horecadiensten B.V. overheadkosten doorbelast vanuit Senzer. Het saldo wordt hier
verantwoord.
Toelichting bij overige bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
De huuropbrengst heeft betrekking op de verhuur van het Werkplein aan de gemeente Helmond,
verhuur van bedrijfsrestaurant aan het Montgomeryplein aan Senzer Horecadiensten B.V., verhuur
van bedrijfsruimten aan de Zandstraat aan Matkan B.V., van Berio, Bakx & Wagenaar B.V. en ReEntry en verhuur van de woonhuizen aan het Montgomeryplein en de Churchilllaan te Helmond.
Overige baten
De post bestaat uit ontvangen schadepenningen, afstemmingen pensioenpremies en loonheffing en
afboeking van borg bij cliënten van Wonen, Welzijn & Werk.
Boekwinsten
Boekwinsten ontstaan bij buitengebruikstelling van activa.
Dekkingsmiddelen
Wsw subsidies
(x € 1.000)
Omvang rijksvergoeding Wsw
Bonus begeleid werken
Totaal

Realisatie
2016
39.397
516
39.913

Begroting
2016
38.454
516
38.970

Realisatie
2016
65.064
1.131
705
66.900

Begroting
2016
64.412

De subsidieverstrekking is gebaseerd op 1.411,0 fte.
Buig middelen
(x € 1.000)
Subsidie t.b.v. uitkeringen
Asielinstroom
Bijstandsbesluit zelfstandigen
Totaal
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Overige subsidies
(x € 1.000)

Realisatie

Begroting

2016

2016

3.769

3.673

Loonkostensubsidie garantiebanen

579

1.517

Vergoeding begeleiding garantiebanen

212

676

Loonkostensubsidie vml. ID-banen

11

12

Provincie Noord-Brabant vervoersregeling

31

-

Ministerie OCW gerealiseerde MBO praktijkleerwerkplaatsen

60

5.878

Subsidies t.b.v. participatie activiteiten volgens Participatiewet

Totaal

4.662

Bijdragen
Realisatie

(x € 1.000)
Bijdrage algemene middelen gemeenten
Bijdrage ID-banen uitvoering W+l_______
Totaal

2016
15.588
252
15.840

Begroting
2016
15.588
15.588

Incidentele baten en lasten
Realisatie
Baten (x € 1.000)
Verkoop aandelen Gallant BV
Projectfinanciering motie Kersten
Vrijval voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Opbrengst verkoop kwekerij Gemert
Vrijval boventaakstelling voorgaande jaren
Totaal

2016
111

Begroting
2016

-

200

31
202

-

557
901

200

Het aandeel in Gallant bv werd verkocht aan Calder Holding BV;
De motie Kersten betreft ondersteuning bij de herstructurering van de SW sector in het kader
van de ontwikkeling van de arbeidsregio's;
Aan de doorbetalingsregeling voor een medewerker werd voldaan zodat een gedeelte van de
voorziening kon vrijvallen;
Aan enkele verplichtingen aan uit dienst tredend personeel werd voldaan zodat een gedeelte
van de voorziening kon vrijvallen;
De kwekerij te Gemert is verkocht, waarbij de betaling gedeeltelijk in 2016 en gedeeltelijk in
2017 wordt gedaan. De opbrengst betreft de eerste termijnbetaling verminderd met de
boekwaarde van het object;
Vrijval van de boventaakstelling voorgaande jaren is gedaan op grond van het besluit van het
bestuur van 13 april 2016.
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Lasten (x € 1.000)

Realisatie

Begroting

2016

2016
12

Verkoopbemiddeling kwekerij Gemert

-

Claim taxibedrijf

200

Project arbeidsmarkt motie Kersten

-

587

Project huisstijl nieuwe werkbedrijf

-

200

Dotatie voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Dotatie voorziening afvloeiing personeel

25
820

Innovatiekosten
Uren implementatie infovoorziening
VSO/PRO plaatsing/begeleiding
Uitkering aan gemeenten
Frictiekosten kaderpersoneel
Totaal

20

200
200

67

200

1.119
219

213

2.482

1.600

Verkoopbemiddeling kwekerij Gemert betreft courtage uitbetaald aan ZLTO;
Het taxibedrijf dat het Senzer personeel vervoert is van mening dat er onvoldoende personeel
beschikbaar wordt gesteld als taxichauffeur en claimt derhalve een tegemoetkoming;
Er vindt een dotatie plaats aan de voorziening die in 2015 werd gevormd voor enerzijds een
wachtgeldregeling en anderzijds een doorbetalingsregeling;
Per 1 oktober 2016 zijn medewerkers volgens een plaatsingsplan in het werkbedrijf geplaatst.
Voor een 5-tal personen is echter geen geschikte functie beschikbaar, en zal een
afvloeiingstraject opgestart worden. Hiervoor is een voorziening gevormd.
De innovatiekosten betreffen een projectontwikkeling dat gezamenlijk met de gemeente
Deurne wordt uitgevoerd;
VSO/PRO betreft de plaatsing- en begeleidingskosten van schoolverlaters ter bepaling van
het arbeidsvermogen en eventuele opname in het doelgroepenregister;
Er werd uitvoering gegeven aan het besluit van het Algemeen bestuur van 13 april 2016 om
een gedeelte van het resultaat 2015 aan de deelnemende gemeenten uit te keren;
Onder de frictiekosten worden loonkosten van boventallig personeel verantwoord.

Dotaties aan reserves (incl. resultaat vorig boekjaar)
(x € 1.000)

Realisatie

Begroting

2016

2016
-

Trajecten en instrumenten nuggers
Beschut werk
Totale dotaties

88
1.119
1.031
939
3.177

-

Resultaat vorig boekjaar
Totaal

2.238
939

-

Algemene reserve
Uitkering gemeenten

-

Dotaties zijn opgenomen conform het besluit van het Algemeen bestuur d.d. 13 april 2016.
Om binnen de arbeidsmarktregio aan werkzoekenden perspectieven en mogelijkheden te bieden is
een reserve gevormd ter financiering van trajecten en instrumenten. De betreffende doelgroep zijn de
niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers).
De reserve beschut werk is ter dekking van het te verwachten exploitatieresultaat van deze doelgroep.
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Onttrekking uit reserves
(x € 1.000)
Bedrijfsrestaurant
Informatievoorziening
Innovatie
Participatiewet
Uitkering gemeenten
Kindregeling/kostendelersnorm
Totaal

Realisatie

Begroting

2016

2016
21

20
68
1.119
382
1.610

22
50
200
787
1.059

Onttrekkingen vinden plaats op grond van de begroting 2016.
•
•
•
•
•

Onttrekking bedrijfsrestaurant is ter compensatie van de afschrijving op de verbouwingskosten;
Innovatie betreft vrijval in verband met onderzoek naar projectontwikkeling en toekomstig
ondernemerschap;
Bij Participatiewet is er een onttrekking ten behoeve van de plaatsings- en begeleidingskosten
van schoolverlaters VSO/PRO;
Onttrekking ten behoeve van de uitkering aan gemeenten is conform het besluit van het
Algemeen bestuur van 13 april 2016;
Eveneens conform het besluit van het Algemeen bestuur van 13 april 2016 komt de reserve
kindregeling/kostendelersnorm te vervallen en wordt het vrijgevallen bedrag toegevoegd aan de
reserve beschut werk.
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2.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen
Per januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. De wet is van toepassing op gemeenschappelijke regelingen en dus ook op
Senzer. Als topfunctionarissen worden aangemerkt diegenen die leiding geven aan de algehele
organisatie cq besluiten kunnen nemen die de gehele organisatie betreffen. Bij Senzer zijn dat:
Naam
JCJ van Bree
JCM Huijsmans
JMA Bevers
MM Schlösser
GT Buter
WLG Hanssen
AHM van Bussel
LGM Walenberg

Functie
Voorzitter bestuur
Secretaris bestuur
Lid bestuur
Lid bestuur
Lid bestuur
Lid bestuur
Lid bestuur
Algemeen directeur

Periode
1-1-16 t/m
1-1-16 t/m
1-1-16 t/m
1-1-16 t/m
1-1-16 t/m
1-1-16 t/m
1-4-16 t/m
1-1-16 t/m

31-12-16
31-12-16
31-12-16
31-12-16
31-12-16
31-3-16
31-12-16
31-12-16

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Senzer is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of
omvang van het dienstverband.
De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.
De bezoldiging van de Algemeen directeur is als volgt;
Topfunctionarissen Senzer
Functie
Duur dienstverband
Omvang dienstverband

L Walenberg
Algemeen directeur
1-1-16 t/m 31-12-16
36uur(lfte fulltime)

Beloning
Betaalde sociale verzekeringspremies
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
Voorzieningen op lange termijn (pensioenpremies)

156.954

Totaal betalingen uit hoofde van dienstverband

172.353

Bezoldig! ngsnorm
Overschrijding norm uit hoofde dienstverband

179.000
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3. OVERIGE GEGEVENS
3.1 Controleverklaring
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Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.
Amerikalaan 110
6199 AE Maastricht Airport
Postbus 1864
6201 BW Maastricht
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9901
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Senzer.

A. VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer te Helmond gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•

Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening (hoofdstuk 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 en 2.7) een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de
activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer op 31 december 2016 in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

•

Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder
verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:
•

De balans per 31 december 2016.

•

Het overzicht van baten en lasten over 2016.

•

Het kasstroomoverzicht over 2016.

•

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat
is vastgesteld door het algemeen bestuur op 10 december 2010 en de aanvulling op het controleprotocol
van dd. 15 december 2014 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) 2016. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven
in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer, zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel
bepaald op € 1.491.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor
fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado en het bestuursbesluit op datum 10 december 2010 en
15 december 2014.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controieprotocol Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2016.
Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle
geconstateerde afwijkingen boven de € 1.491.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze
mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.
B. VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:
•

Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

Met de jaarrekening verenigbaar Is zoals bedoeld in artikel 213 Nd 3 sub d Gemeentewet en geen
materiële afwijkingen bevat.

•

Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing
zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag in overeenstemming met het BBV.
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C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het
algemeen bestuur op 10 december 2010 en de aanvulling van 15 december 2014, de Regeling
Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten
alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controle
werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan
bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing.
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•

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de gemeenschappelijke regeling.

•

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

•

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Maastricht Airport, 12 april 2017
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. P.G.J.M. Jussen RA
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