
Netto-opbrengsten: 

• De realisatie 2018 is hierin de basis geweest waarin voor 2020 en de meerjarenraming. 

Hierbij is rekening gehouden met daling van de SW populatie waardoor ook de opbrengsten 

jaarlijks afnemen. De Ntw per fte laat wel een stijging zien wat voornamelijk veroorzaakt 

wordt door de jaarlijkse indexering van de tarieven. 

• De daling van de opbrengsten kan alleen opgevangen worden door een aanmerkelijke 

stijging van het aantal trajecten. 

• De huidige trajectopbrengsten zijn in de begroting verwerkt. Dat wil zeggen de lumpsum 

bedragen van Veendam en Stadskanaal, maar ook de € 185.000,- van Borger-Odoorn en € 

50.000,- van Westerwolde. 

• De pilots leer-werktrajecten zijn budgetneutraal in de begroting verwerkt. Risico hierin is wel 

dat als het aantal trajecten niet wordt gehaald de begeleidingskosten wel worden gemaakt 

maar er dan geen opbrengsten tegenover staan. 

Salariskosten Ambtelijk en Dienstverlening derden: 

• Hierin is uitgegaan van de formatie zoals in 2019 begroot waarin voor 2020 de tijdelijke 

uitbreiding voor het exact project niet meer zijn meegenomen. 

• Er is geen formatie opgenomen voor vervanging van Sw werkleiding door ongesubsidieerd 

personeel. Indien ondersteunend Sw personeel uitvalt zal deze niet meer binnen het 

aanwezige werknemersbestand vervangen kunnen worden. Dit zal kostenverhogend werken 

doordat vervanging plaats zal moeten vinden door ongesubsidieerd personeel. 

• Ook het extra budget voor het schrijven van het implementatieplan naar leer-/werkbedrijf is 

in 2020 niet meer begroot. 

Afschrijvingskosten: 

• Zijn op basis van het investeringsplan 2019-2020. 

Overige bedrijfskosten: 

• Deze zijn begroot op basis van het werkelijke niveau 2018 en verwachte niveau 2019. Voor 

de meerjarenraming zijn deze gelijk gehouden zonder indexering. Dit is eigenlijk ook al een 

bezuiniging. 

Personele kosten WSW: 

• Er is in de begroting rekening gehouden, door afname van de Wsw populatie, met daling van 

Sw gerelateerde kosten zoals bv werkkleding, vervoerskosten etc. 

Begeleid werken: 

• Het aantal begeleid werkers is, hoewel deze de afgelopen jaren daalde, gelijk gehouden aan 

de stand op 1 januari 2019. 

Beschut werk: 

• Deze aantallen zijn gelijk aan de opgelegde taakstelling aan de gemeenten vanuit het 

Ministerie.  




