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HOOFDSTUK 1  BERICHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 

 

Vele mensen vinden een plek bij Wedeka. Sommigen enkele weken, anderen een jaar, en 

uiteraard nog steeds de meesten tot aan hun pensioen. Sommigen doen een opleiding, 

anderen doen werkervaring op en allemaal werken we samen. Afhankelijk van de talenten van 

mensen worden trajecten uitgestippeld om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Wedeka is 

een leer-werkbedrijf. Dat zien we nu ook terug in de begroting, waarin al deze verschillende 

vormen een plekje krijgen. Prachtig om te zien hoe hard en enthousiast zoveel mensen werken 

binnen Wedeka. 

Zorgelijk zijn de grote subsidietekorten. Gemeenten krijgen opnieuw veel te weinig geld van de 

rijksoverheid om alle kosten te kunnen betalen. We leggen daarom ook in 2020 weer miljoenen 

euro's lokaal gemeenschapsgeld bij. Gemeenten die zelf ook in ernstig zwaar financieel weer 

beland zijn, omdat ze naast deze grote bijdragen nog een aantal andere taken hebben waar te 

weinig geld voor is binnengekomen.  

We zien in elke sector tegenwoordig kostenstijgingen. Ook bij Wedeka zien we dat: Personele 

ontwikkelingen en de broodnodige investeringen zorgen ook voor Wedeka nog niet voor een 

teruggang in kosten die daarin langzamerhand wel te verwachten zou zijn met de terugloop in 

het aantal mensen in de SW. Met het (nog) in 2019 vast te stellen bedrijfsplan zal een balans 

gevonden moeten worden tussen de verdere ontwikkeling tot leer-werkbedrijf en desondanks 

toch terugloop in het totale aantal deelnemers bij Wedeka. Tussen investeren in het bedrijf 

enerzijds en het zoveel mogelijk beperken van de kosten anderzijds. Een stevige opdracht voor 

directie en bestuur die ook op deze begroting wellicht later nog zijn effect gaat hebben. 

 

Hartelijke groet, 

Johan Hamster 

Voorzitter 
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HOOFDSTUK 2  PROGRAMMAPLAN  

 

Al enige jaren hebben we moeten aangeven dat de conceptbegroting voor 2020 wordt gemaakt 

op het moment dat de gewijzigde begroting voor 2019 nog recent aan de gemeenteraden is 

aangeboden. Op dit tijdstip in het jaar, waar nog een zeer beperkt inzicht bestaat in de 

resultaten van 2019, kan niet anders dan een indicatieve begroting aan u worden voorgelegd. 

Wel is het onvermijdelijk dat de conceptbegroting voor 2020, net als voorgaande jaren, sluit met 

een negatief resultaat, namelijk een exploitatietekort van € 7.274.000,-, terwijl de gemeenten 

steeds meer de stijgende lasten van de ontwikkelingen in het sociaal domein voelen. 

De voornaamste oorzaak van de verliezen is de voortdurend dalende rijkssubsidie bij stijgende 

loonlasten. Gelukkig is 2020 het laatste jaar waarin de korting wordt toegepast, dit zal echter de 

effecten van de kortingen van de afgelopen jaren niet herstellen. Daarnaast is er sprake van 

een autonome daling van het aantal medewerkers, waardoor de verdienmogelijkheden in de 

productie afnemen. 

In de begroting is rekening gehouden met de opname van nieuw Beschut Werk, gelukkig 

mogen we vaststellen dat vanaf 2018 de aanmeldingen steeds dichter bij het opgenomen 

quotum komen. Dat geldt echter niet voor de opbrengsten uit de leer-werktrajecten in de Pilots. 

Het aantal door de gemeente aangemelde kandidaten voor de pilots bedraagt niet meer dan 24, 

waar we in de opzet van de pilots uitgingen van een deelname van 48 deelnemers in 

4 werksoorten. Het achterblijven van deze instroom in deze en werkfit-trajecten is een risico 

voor het bedrijfsresultaat. 

 

In 2018 en 2019 hebben met uw goedkeuring investeringen plaatsgevonden in de staf, kwaliteit,  

veiligheid en milieu en in de werkleiding van ons bedrijf, alsook in een nieuw logistiek systeem. 

Dit was noodzakelijk om de kwaliteit en veiligheid van het werk te kunnen blijven garanderen. Er 

is een gezonde basis nodig (fundament van het bedrijf) om de toekomst in en aan te kunnen. 

In november 2018 heeft het Algemeen Bestuur van Wedeka ingestemd met de koers van 

Wedeka, van een traditioneel SW-bedrijf naar een leer-werkbedrijf. Vanaf 2019 is er een nieuwe 

noodzaak ontstaan om te gaan investeren in de transitie van Wedeka. Deze transitie betekent 

dat er een verandering in de inrichting, de structuur en cultuur van ons bedrijf, maar ook in de 

uitvoering van de nieuwe taken moet gaan plaatsvinden. Al in 2019 zijn we gestart met de 

uitvoering van 4 Pilots, het aanbieden van leer-werktrajecten met praktijkleren, met als doel dat 

deelnemers uitstromen naar regulier werk. Daarnaast willen we als leer-werkbedrijf voor 

gemeenten van betekenis zijn met de ontwikkeling van meerdere arbeidsmarkt instrumenten. 

 

Wil de transitie van Wedeka slagen dan zal er een (tijdelijke) extra investering nodig zijn om 

voor gemeenten het arbeidsmarkt instrument van betekenis te worden. Voorwaarde is een 

naadloze samenwerking met de TDC’s van de deelnemende gemeenten. De investeringen voor 

de transitie worden  in het nieuwe bedrijfsplan, dat voor de zomer gereed is, opgenomen. Voor 

een extra impuls hopen we een beroep te kunnen doen op Westerleemiddelen. Hiermee 

verwachten  we frictiekosten te kunnen oplossen en te investeren in de kwaliteit en ombouw van 

ons bedrijf waardoor we structureel niet meer kosten maken. Hoe meer deelnemers bij Wedeka 

werkfit gemaakt worden en uitstromen maar een reguliere baan, hoe lager het beroep op de 

BUIG middelen. Op deze wijze denken we structureel bij te dragen aan de financiële 

draagkracht van gemeenten. 

 

Grietje Kalfsbeek 

Directeur  
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HOOFDSTUK 3  VERPLICHTE PARAGRAFEN 

 

3.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 

 

Het weerstandsvermogen bestaat uit de financiële middelen en mogelijkheden om onverwachte, 

niet begrote kosten te kunnen dekken. 

Tot het weerstandsvermogen wordt de algemene reserve gerekend. Zoals uit de financiële 

positie blijkt, beschikt Wedeka momenteel niet meer over een algemene reserve. 

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, 

mede in combinatie met eisen van de Bank Nederlandse Gemeenten worden tekorten van 

Wedeka gedekt door de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor de continuïteit. Daarmee is de continuïteit van de organisatie 

gewaarborgd. 

 

Om voorliggende begroting goed te kunnen beoordelen, volgend onderstaand alle bekende 

risico’s, die in de begroting besloten liggen: 

 

Netto opbrengsten 

Van de totale netto opbrengsten is slechts een gedeelte vastgelegd in meerjarige contracten. 

Dit geldt hoofdzakelijk voor de groepsdetacheringen Groen, groepsdetachering Businesspost en 

een beperkt aantal contracten bij de Divisie Industrie. Voor de begeleiding van trajecten binnen 

Wedeka is in deze begroting uitgegaan van continuering van de opbrengsten (€ 2.125.000,-) 

zoals voorgaande jaren gerealiseerd vanuit de deelnemende gemeenten. Indien een gemeente 

besluit om dit bedrag te verminderen zal dit nadelige gevolgen hebben voor het 

exploitatieresultaat. 

 

Loonkosten Wsw personeel 

Per 1 januari 2020 zullen de sociale premies opnieuw worden vastgesteld, waardoor de 

werkgeverslasten kunnen stijgen. In de begroting 2020 is gerekend met de premies over het 

jaar 2019. Daarnaast zijn de loonkosten gebaseerd op het te verwachten aantal fte’s. Dit aantal 

wordt ingeschat door het werkelijk aantal fte’s van heden te verminderen met de bekende 

gepensioneerden. Daar bovenop komen de medewerkers die om andere redenen Wedeka 

verlaten. Indien de werkelijkheid afwijkt van de gemaakte inschatting zullen de loonkosten ook 

gaan afwijken.  

 

Loonkosten ambtelijk personeel 

De huidige cao heeft een looptijd tot 31 december 2018. In de begroting is rekening gehouden 

met een loonstijging van 2,5%. Indien er voor 2020 en daarna een andere loonsverhoging wordt 

overeengekomen zal dit een voor- of nadeel ten opzichte van de begroting met zich mee 

brengen. Daarnaast geldt dat, net als bij de Wsw loonkosten, er geen rekening is gehouden met 

veranderde sociale wetgeving per 1 januari 2020. 

Binnen Wedeka bestaat een groot deel van de werkleiding uit wsw-medewerkers. Indien deze 

medewerkers vervangen dienen te worden in verband met uitdiensttreding, dan zal eerst intern 

worden gezocht voor vervanging. Indien er intern onvoldoende kwalitatief personeel 

beschikbaar is, dan zal er extern personeel moeten worden geworven. Dit betekent een 

aanmerkelijke stijging van de loonkosten, aangezien er voor deze medewerkers geen subsidie 

wordt ontvangen. 
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Rijksbijdragen 

De rijksbijdrage is niet beïnvloedbaar door Wedeka. Bij het bepalen van de rijksbijdrage houdt 

het ministerie rekening met een taakstellende daling van het landelijk aantal se. De werkelijke 

ontwikkeling van se’s kan anders zijn dan deze landelijke ontwikkeling. Er bestaat dus 

onzekerheid over het exacte tempo (en daarmee het bedrag) waarin de rijksbijdrage 

daadwerkelijk wordt afgebouwd. De hoogte van de rijksbijdrage wordt in de meicirculaire 2020 

bekend waarna deze pas in de septembercirculaire 2020 definitief wordt vastgesteld. 

 

Beschut werken  

Door het ministerie worden per gemeente quota opgelegd van aantallen die gemeenten moeten 

plaatsen. De deelnemende gemeenten van Wedeka, met uitzondering van Midden-Groningen, 

hebben aangegeven de mensen bij Wedeka te zullen plaatsen. Indien de aantallen niet worden 

geplaatst zal er een gat in de begroting ontstaan waardoor het exploitatieverlies hoger zal 

uitkomen. 

 

Overige risico’s 

Vanaf 2016 zijn overheidsorganen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Wedeka 

valt onder de subjectvrijstelling van artikel 5 lid 1c sub 2. Dit betekent dat Wedeka "uitsluitend of 

nagenoeg uitsluitend" (90% of meer) werkzaamheden verricht die bestaan uit het bieden van 

passend werk aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.  

De Wsw-activiteit valt onder deze definitie; de TDC-activiteit valt hier niet in het geheel onder, 

maar deze valt wel onder de 10% vrijstelling.  

Wedeka beroept zich op deze vrijstelling en is van mening niet Vpb-plichtig te zijn en geen 

aangifte te hoeven doen. Indien de SW-activiteiten verder afnemen zullen de TDC-activiteiten 

meer dan 10% van het totaal gaan uitmaken, waardoor er wel voor dit onderdeel een Vpb-plicht 

kan volgen. 

 

De verplichting uit hoofde van huur- en leaseovereenkomsten bedraagt voor het volgende jaar 

€ 365.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze verplichting betreft met name de huur 

van de panden/loods van de kringloopvestigingen in Stadskanaal, Ter Apel en Veendam. De 

totaal resterende contractsduur van de overeenkomsten betekend nog een totale verplichting 

van € 981.000,-. 

 

Andere dan genoemde risico’s zijn ons op dit moment niet bekend. 

 

Regeling financiële kengetallen: 

Begroting 2020 Verloop van de kengetallen 

  Begroting Boekjaar 

Kengetallen: 2020 2019 2018 

        

Netto schuldquote 10,7% 10,6% 10,0% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor 
verstrekte leningen deelnemingen 10,7% 10,6% 10,0% 

Solvabiliteitsratio 7,0% 7,1% 11,7% 

Structurele exploitatieruimte 1,7% 4,1% 10,9% 

Grondexploitatie nvt nvt nvt 

Belastingcapaciteit nvt nvt nvt 
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Als gevolg van de verbondenheid met de deelnemende gemeenten zijn de kengetallen alleen in 

relatie met de financiële ratio’s van de deelnemende gemeenten te beoordelen. 

 

Toelichting kengetallen: 

 

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 

middelen. De hoogte van de schuld die Wedeka kan dragen hangt in belangrijke mate af van de 

hoogte van de inkomsten. Het kengetal geeft de netto schuld als aandeel van de inkomsten 

uitgedrukt in procenten. Het kengetal wordt zowel inclusief als exclusief alle verstrekte 

geldleningen berekend. Hiermee wordt in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte 

geldleningen is en betekent voor de schuldenlast. Een netto schuldquote tussen 0% en 100% 

wordt als normaal beschouwd, boven 100% is er weinig leencapaciteit over. 

 

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin Wedeka in staat is aan zijn financiële 

verplichtingen te voldoen. Het kengetal drukt het eigen vermogen uit als percentage van het 

balanstotaal. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. 

 

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid 

gemaakt tussen structurele en incidentele baten en lasten. De structurele exploitatieruimte 

wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele 

onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, gedeeld door de totale baten (exclusief mutaties 

reserves) en uitgedrukt in een percentage. Het kengetal geeft aan welke structurele ruimte 

Wedeka heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of daling 

van de lasten daarvoor nodig is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten 

toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. 

 

3.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 

 

Het onderhoud aan de kapitaalgoederen van Wedeka wordt door de onderhoudsdienst deels in 

eigen beheer uitgevoerd en deels uitbesteed aan externe bedrijven of specialisten. 

 

Het onderhoud kan worden uitgesplitst naar diverse vormen: 

- werktuigbouwkundig onderhoud; 

- elektrotechnisch onderhoud; 

- bouwkundig onderhoud. 

 

Voor registratie en herkenning van productiemiddelen wordt een middelenbeheerssysteem 

gehanteerd. Middels dit systeem worden onder meer onderhoudsfrequenties, wettelijke 

keuringen, inspecties en machinegegevens geregistreerd. 

 

3.3 FINANCIERING 

 

Algemene ontwikkelingen 

Via de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) is de treasury van gemeenten en 

overheidslichamen geregeld. Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over 

en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de 

financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Ingevolge de wet heeft Wedeka een 

treasurystatuut opgesteld en is in de begroting en jaarrekening een financieringsparagraaf 

opgenomen, waarin verantwoording over het treasurybeleid wordt afgelegd. 
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Treasurybeheer 

Wedeka heeft een laag risicoprofiel doordat de rentepercentages van de langlopende leningen 

voor langere tijd vastliggen, er geen gebruik wordt gemaakt van derivaten en de 

gelduitzettingen gering zijn. 

 

In deze begroting zijn opgenomen: 

a. een toetsing van de wettelijk toegestane kasgeldlimiet aan de netto vlottende schuld; 

b. toetsing van de vastgestelde renterisiconorm aan de renterisico’s van de vaste schuld; 

c. een weergave van de kredietrisico’s; 

d. een financieringsoverzicht van de opgenomen geldleningen en de rentegevoeligheid 

hiervan. 

 

Ad a. Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een (vastgesteld) percentage van het totaal van 

de jaarbegroting van Wedeka. Deze wordt getoetst aan de netto vlottende schuld. De netto 

vlottende schuld per kwartaal is het gemiddelde van de netto vlottende schuld op de eerste dag 

van iedere maand in het desbetreffende kwartaal. 

 

In het volgende overzicht wordt de omvang van de vlottende schuld getoetst aan de wettelijke 

norm overeenkomstig de Wet Fido. 

 

  Bedragen per kwartaal (x € 1.000,-) 

Omschrijving 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 

 

Omvang van de begroting per 1 januari (= grondslag) 60.862 60.862 60.862 60.862 
 

1. Toegestane kasgeldlimiet 

In procenten van de grondslag 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 

In een bedrag  4.991  4.991  4.991  4.991 
 

2. Omvang vlottende korte schuld 

Opgenomen gelden korter dan 1 jaar 2.800 3.200 3.200 2.700 

Schuld in rekening-courant 16 62 23 17 

Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar - - - - 

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld - - - - 

 

3. Vlottende middelen 

Contante gelden in kas 11 9 11 9 

Tegoeden in rekening-courant 1.100 1.500 1.000 1.800 

Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar - - - - 
 

4. Toets kasgeldlimiet 

a. Totaal netto vlottende schuld  (2-3) 1.705 1.753 2.212 908 

b. Toegestane kasgeldlimiet  (1) 4.991 4.991 4.991 4.991 

c. Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)  (b-a) 3.286 3.238 2.779 4.083 
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Ad b. Renterisiconorm 

Het overzicht hierna brengt de renterisico’s voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm 

in beeld. De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de 

begroting voor het komende jaar. Deze wordt getoetst aan de verwachte vaste schuldpositie bij 

Wedeka, waarbij telkens de situatie aan het begin van het jaar wordt genomen. 

 

Omschrijving Bedragen per jaar (x € 1.000,-) 
 2020 2021 2022 2023 

Basisgegevens 

1. Renteherzieningen  - - - - 

2. Betaalde aflossingen   300 300 300 300 

3. Renterisico (1+2) 300 300 300 300 

4. Renterisiconorm   12.172 12.172 12.172 12.172 

5a. Ruimte onder renterisiconorm (4>3) 11.872 11.872 11.872 11.872 

5b. Overschrijding renterisiconorm  (3>4) - - - - 
 

Berekening renterisiconorm 

4a. Omvang begroting van het komende jaar 60.862    

4b. Het bij Min. regeling vastgestelde %  20,0%    

4. Renterisiconorm  (4bx4a) 12.172    

 

Ad c. Kredietrisico 

Wedeka kent geen risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de 

vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichting van de 

tegenpartij als gevolg van insolvabiliteit of deficit. 

 

Ad d. Financiering  

Door middel van onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de samenstelling, de grootte 

en de rentegevoeligheid van de opgenomen lening. 

 

Omschrijving (Bedragen x € 1.000,-) 

 bedrag gemiddelde invloed op 

  rente rente 

 

Stand per 1 januari 3.500 1,30% 

Nieuwe leningen - 

Reguliere aflossingen 300  0,02% 

Vervroegde aflossingen          -          - 

Stand per 31 december  3.200 1,32% 
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3.4 VERBONDEN PARTIJEN 

 

Wedeka Bedrijven is enig aandeelhouder van Wedeka B.V. In deze B.V. wordt in het kader van 

het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid ten behoeve van de gemeenten inwoners met een WWB-

uitkering, een ‘maatschappelijke baan’, respectievelijk een leer-werktraject aangeboden bij 

diverse organisaties in de regio. De vennootschap fungeert als doorgeefluik ten behoeve van de 

gemeenten; de betaalde lonen worden door de gemeenten vergoed. Deze vergoeding wordt 

verhoogd met een bedrag voor de door de B.V. uitgevoerde werkzaamheden. 

Daarnaast is Wedeka B.V. de werkgever voor de werknemers die in het kader van Beschut 

Werk een arbeidsoverkomst hebben.  

Aangezien Wedeka Bedrijven daadwerkelijk de werkzaamheden voor de B.V. uitvoert, stuurt 

deze vervolgens weer een factuur aan de B.V. Wedeka Bedrijven verantwoordt deze opbrengst 

onder diverse baten en lasten.  

 

Wedeka B.V. is tevens enig aandeelhouder van de besloten vennootschappen Combo 

Rotterdam, Combo Utrecht en Combo ’s-Hertogenbosch. In geen van deze B.V.’s vinden op dit 

moment activiteiten plaats. 

 

De directie en het Dagelijks Bestuur van Wedeka vormen ook de Raad van Bestuur en de Raad 

van Commissarissen van Stichting Baanderij. De Stichting Baanderij heeft echter een eigen 

begroting en jaarrekening. De kosten en opbrengsten worden één op één doorberekend aan 

Wedeka Bedrijven en zijn hier opgenomen in de exploitatie. De begroting van Baanderij sluit 

hierdoor met een exploitatiesaldo van nihil. 
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3.5 BEDRIJFSVOERING 

 

Ingaande het jaar 2004 is van Rijkswege de financiële rechtmatigheidtoets door de accountant 

in het kader van de controle op de jaarrekening verplicht gesteld. Hierbij toetst de accountant de 

rechtmatigheid van financiële beheershandelingen die leiden tot financiële transacties die 

uiteindelijk in de jaarrekening worden verantwoord. Het betreft dus het financieel beheer 

waarvan de uitkomsten zijn opgenomen in de jaarrekening van Wedeka. 

Het algemeen bestuur dient - uit hoofde van de controlerende rol - de norm te stellen waaraan 

het dagelijks bestuur moet worden getoetst.  Het algemeen bestuur heeft hiertoe aangegeven 

aan welke voor Wedeka relevante, in wet- en regelgeving vastgelegde, voorwaarden de interne 

organisatie en de accountant moeten worden getoetst.  

Dit zogenaamde normenkader is gebaseerd op de volgende algemene wet- en regelgeving en 

door het algemeen bestuur vastgestelde eigen verordeningen:  

 

Externe regelgeving Interne regelgeving 

Grondwet 
Gemeenschappelijke Regeling Wedeka 
Bedrijven (GR) 

Burgerlijk Wetboek 
Financiële verordening Wedeka Bedrijven (ex 
artikel 212 Gemeentewet) 

Provinciewet Treasurystatuut 

Gemeentewet 
Controleverordening Wedeka Bedrijven (ex 
artikel 213 Gemeentewet) 

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
Mandatering bestuur - directie - medewerkers 
Wedeka Bedrijven 

Ambtenarenwet   

Wet Markt en Overheid   

(Europese) regelgeving inzake aanbesteding   

Aanbestedingswet   

Aanbestedingsreglement werken (ARW)   

Participatiewet inclusief overgangsbepalingen 
Wsw oud 

  

Besluit uitvoering Sociale werkvoorziening en 
begeleid werken (Buswbw)  

  

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)   

Fiscale wetgeving (omzet-, loon- en 
vennootschapsbelasting) 

  

CAR-UWO   

CAO Wsw   

Pensioenwetgeving   

Coördinatiewet Sociale Verzekeringen   

Zorgverzekeringswet   

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) 

  

Wet financiering decentrale overheden (Wet 
Fido)    

Wet normering topinkomens (WNT)   

Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV)   

Besluit Accountantscontrole Decentrale 
Overheden   
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Personeelsmanagement 

De koers van Wedeka bedrijven is gericht op de doorontwikkeling naar een leer-werkbedrijf. Dit 

betekent dat de organisatie de omslag zal gaan maken van productiegericht naar 

ontwikkelgericht werken. Het personeelsbeleid van Wedeka richt zich op het ondersteunen en 

faciliteren van deze verandering. Dit gebeurt door advisering en ondersteuning van 

leidinggevenden, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het verzorgen van 

uitvoerende taken zoals het organiseren van opleidingen en het voeren van de 

personeelsadministratie.  

 

Het voornaamste speerpunt van het personeelsbeleid is de organisatieverandering van 

productiegericht naar ontwikkelingsgericht werken. Dit heeft gevolgen voor de gehele 

organisatie. Dit proces kan leiden tot in-, door- en uitstroom van medewerkers. 

Personeelsmanagement ondersteunt en faciliteert dit veranderingsproces. 

Het tweede speerpunt is het ontwikkelen van medewerkers en/of deelnemers aan trajecten met 

afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij kunnen door- of uitstromen naar een passende werkplek 

op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot het derde speerpunt namelijk het invoeren van een 

begeleidende en op ontwikkeling gerichte stijl van leidinggeven. Dit wordt vormgegeven door 

het versterken van de leidinggevenden met behulp van een professionaliseringstraject op maat 

waarbij opleiding, coaching en intervisie zullen worden ingezet. Het ziekteverzuim verlagen is 

het vierde speerpunt, waarbij er veel aandacht zal worden besteed aan de preventie van 

ziekteverzuim. Dit gebeurt door aandacht te besteden aan het verbeteren van de werksfeer en 

een gezonde levensstijl te stimuleren. Uiteindelijk zullen deze speerpunten bijdragen aan een 

positief werkklimaat zodat medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

Naast de speerpunten wordt er in 2020 aandacht besteed aan het versterken van de 

HR-gesprekscyclus en het afdelingsoverleg. Tevens zal de invoering van de Wet Normalisering 

Rechtspositie Ambtenaren veel tijd en aandacht vragen omdat veel regelingen moeten worden 

aangepast aan de nieuwe situatie.  

 

Informatisering en automatisering 

De informatievoorziening binnen Wedeka is met name gericht op het ondersteunen van de 

bedrijfsprocessen. Hiervoor is hard- en software aanwezig ten behoeve van de informatie-

systemen: logistiek, financieel en personeel. De informatievoorziening kenmerkt zich door 

degelijkheid en bedrijfszekerheid.   

Om de continuïteit van al deze systemen te waarborgen is er in 2019 gestart met de invoering 

van een nieuw softwarepakket voor logistiek en financieel: Exact. In 2020 zal deze software 

volledig in de live situatie gaan draaien. 

Het personeelsinformatiesysteem Compas zal verder worden uitgebreid,met onder andere 

boeken uren via de cloud en verdere invoering van trajectregistratie. 

Daarnaast zullen alle geautomatiseerde werkplekken worden ingericht met thin clients. Hiervoor 

zullen diverse aanpassingen in hard- en software moeten worden uitgevoerd. 

In de begroting 2020 is rekening gehouden met de benodigde investeringen. 

 

Investeringsbeleid 

In de begroting 2020 wordt het resterende investeringsprogramma 2019 niet weer vermeld, 

maar de effecten van deze investeringen zijn wel meegenomen bij de afschrijvingskosten. 

Wedeka heeft al vanaf 2014, gelet op de onzekerheid van voortbestaan, niet anders dan hoogst 

noodzakelijke investeringen in machines en gebouwen uitgevoerd. Feitelijk is alleen vervangen 

wanneer auto’s of machines het begaven en werden gebouwen aangepakt als de veiligheid van 

de medewerkers niet meer gegarandeerd kon worden.  
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Vanaf 2019 wordt er door middel van investeringen weer ingezet om de activa op peil te 

brengen. Een aantal van deze investeringen lopen door in het jaar 2020. Dit betreft met name 

de investeringen in gebouwen, machines en vervoermiddelen. 

Ook de doorontwikkeling van Wedeka naar een leer-werkbedrijf vraagt om werk- en productie-

mogelijkheden die de kandidaten aan trajecten daadwerkelijk vaardigheden aanleert die hen in 

staat stelt om bij reguliere werkgevers een baan te vinden. En om de productie op peil te 

houden en zodoende voldoende opbrengsten te garanderen om het financiële tekort terug te 

dringen, zijn investeringen noodzakelijk. Aan de huidige begroting ligt dan ook een reële 

meerjarenplanning ten behoeve van investeringen van alle vervoer, machines en gebouwen ten 

grondslag. 

 

Activa Levensduur Investerings- 
  in jaren bedrag 

Industrie 

Gebouwen 15 jaar €  158.050 

Machines 10 jaar 115.000 

Installaties 15 jaar 45.000 

Inventarissen 10 jaar 60.000 

Vervoermiddelen 8 jaar       95.000  
   €    473.050 

Kringloop & Milieu 

Gebouwen 15 jaar €     23.000 

Machines 8 jaar 10.000 

Installaties 15 jaar 10.000 

Inventarissen 10 jaar 10.000 

Vervoermiddelen 8 jaar       17.500  
   €      70.500 

Groen & Infra 

Gebouwen 15 jaar €     50.000 

Machines 8 jaar 244.500 

Installaties 15 jaar 10.000 

Inventarissen 10 jaar 60.700 

Vervoermiddelen 8 jaar     125.000  
   €    490.200 

Trajecten 

Gebouwen 15 jaar €       5.000 

Machines 10 jaar 7.500 

Inventarissen 10 jaar 15.000 

Vervoermiddelen 8 jaar       10.000  
   €      37.500 

Staf 

Gebouwen 15 jaar €     25.500 

Computerapparatuur 5 jaar 50.000 

Inventarissen 10 jaar 10.000 

Vervoermiddelen 8 jaar       30.000  

   €    115.500 
 

Totaal   € 1.186.750 
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Organisatiestructuur 

 
 
  

 
Algemeen  
Bestuur 

 
Divisie  

Dienstverlening 

 
Divisie  

Bedrijfsvoering 

 
Divisie  

Industrie 

 
Georganiseerd  

overleg 

 
 

Ondernemingsraad 

 
 

Directieondersteuning 

 
Dagelijks  
Bestuur 

 
 

Directie 
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HOOFDSTUK 4  BEGROTING EN MEERJARENRAMING 
 

4.1   FINANCIËLE POSITIE 

 

 

 

 
1-1-2020 31-12-2020 

  
1-1-2020 31-12-2020 

Activa 
    

Passiva 
   

         Vaste Activa 
    

Eigen Vermogen 
   

         Immateriële activa              5  
 

             0 
 

Algemene Reserve              0 
 

             0 

Materiële vaste activa       6.839  
 

      6.782  
 

Bestemmingsreserve          801  
 

         751  

Financiële vaste activa          141  
 

         156  
  

         801  
 

         751  

 
      6.985  

 
      6.938  

     

     
Vaste schulden 

   

     
Lening O/G       3.500  

 
      3.200  

         

         Vlottende activa 
    

Kortlopende schulden 
   

         Voorraden          429  
 

         329  
 

Crediteuren          671  
 

         631  

Uitzettingen       2.009  
 

      1.969  
 

Overige schulden       2.198  
 

      2.098  

Rekening-courant            90  
 

           80  
 

Banken       3.000  
 

      3.000  

Liquide middelen          897  
 

         570  
 

Overlopende passiva       1.081  
 

      1.021  

Overlopende activa          841  
 

         815  
  

      6.950  
 

      6.750  

 
      4.266  

 
      3.763  

     

         

         Totaal      11.251  
 

     10.701  
  

     11.251  
 

     10.701  
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4.2  OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1.000,-) 

  

Omschrijving Begroting Begroting Boekjaar 

 2020 2019 2018            

 

Omzet  16.872  17.368  17.299 

Voorraadmutaties 0  0  212 

Kosten grondstoffen e.d. -  2.503   -  2.542  -  2.598 

Totaal netto opbrengsten   14.369   14.826   14.913 

 

Overige pers.kosten Wsw -     834  -     879  -     856 

Salariskosten ambtelijk personeel -  7.297  -  7.160  -  6.322 

Kosten dienstverlening derden -     761  -     966  -     592 

Afschrijvingskosten -  1.244  -  1.174  -  1.058 

Overige bedrijfskosten -  3.889  -  3.889  -  3.704 

Rentekosten -       74  -       74  -       43 

Diverse lasten  -       15  -       15  -     126    

Diverse baten 15  15  168 

Buitengewone lasten           0   -       41   -       41 

Bedrijfs- en financieringslasten  - 14.099  -  14.183  - 12.574 

 

Bedrijfsresultaat (+ = winst)         270          643      2.339 

 

Loonkosten Beschut Werk -  1.431  -       1.165  -     331        

Bijdragen Beschut Werk    1.602          1.475          569 

Resultaat Beschut Werk (+ = winst)         171         310         238 

 

Rijksbijdragen  35.049   37.077    38.577 

Loonkosten Wsw-personeel - 42.325  - 44.039  - 44.529 

Kosten Begeleid Werken -      489  -      489   -      499 

Totaal kosten Wsw  - 42.814  - 44.528  - 45.028 

Subsidieresultaat (- = verlies)  -   7.765  -   7.451  -   6.451 

 

Totaal Resultaat  -  7.324  -  6.498     -   3.874 

Onttrekking bestemmingsreserve  50  50  50 

Onttrekking algemene reserve  0  0  961 

Gemeentelijke bijdragen     7.274     6.448     3.457 

 

Resultaat (+ = winst)             -             -        594 
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4.3 TOELICHTING OP DE FINANCIËLE POSITIE (x € 1.000,-) 

  Begroting 

Immateriële activa 2020 

Boekwaarde 1 januari 5 

Afschrijvingen -        5 

Boekwaarde 31 december          0 

 

De immateriële vaste activa heeft betrekking op de boeterente die in 1999 is betaald in verband 

met de vervroegde aflossing van langlopende leningen o/g. 

 

Materiële vaste activa 

Boekwaarde 1 januari 6.839 

Saldo investeringen / desinvesteringen 1.187 

Afschrijvingen -  1.244 

Boekwaarde 31 december    6.782 

 

Voor een overzicht van de investeringen zie de paragraaf bedrijfsvoering op pagina 16 van 

deze begroting. 

 

Financiële vaste activa 

Boekwaarde 1 januari 141 

Saldo investeringen / desinvesteringen 65 

Aflossingen -      50 

Boekwaarde 31 december      156 

 

De (des-)investeringen en aflossingen betreffen de leningen aan het personeel in het kader van 

de fiets- en fitnessprojecten. 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

Voorraden 

Grondstoffen 204 

Halffabricaten 24 

Gereed product 96 

Diverse voorraden         5 

Totaal omvang voorraden per 31 december     329 

 

De omvang van de voorraden is sterk afhankelijk van het feit of Wedeka of dat de 

opdrachtgever inkoopt. De aanwezige voorraden hebben voornamelijk betrekking op reeds 

geplaatste orders. 

 

Uitzettingen 

Debiteuren 1.403 

Vorderingen op openbare lichamen      566 

Totaal uitzettingen per 31 december   1.969 
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  Begroting 

  2020 

Rekening-courant 

Wedeka B.V. 91 

POC Noord-Nederland -   11 

Saldo per 31 december     80 

 

De wederzijdse vorderingen en schulden tussen Wedeka Bedrijven en Wedeka B.V. worden in 

rekening-courant verrekend. 

Het Provinciaal Ondernemingsraad Contact Noord-Nederland is een platvorm voor 

ondernemingsraden van SW-bedrijven uit de drie noordelijke provincies. Sinds 2017 verzorgd 

Wedeka hiervoor het geldverkeer. 

 

Liquide middelen 

Rijksschatkist 200 

Banken 364 

Kassen        6 

Totaal liquide middelen per 31 december    570 

 

De liquide middelen staan vrij ter beschikking. 

Decentrale overheden zijn verplicht om hun tijdelijk overtollige middelen in de schatkist aan te 

houden. Bij een tegoed in rekening courant bij de banken dat hoger is dan het drempelbedrag 

(zijnde een percentage van het totaal van de begroting), wordt het meerdere naar de schatkist 

afgeroomd. 

 

Overlopende activa 

Nog te ontvangen bedragen 679 

Vooruitbetaalde bedragen     136 

Totaal overlopende activa per 31 december     815 

 

De nog te ontvangen bedragen betreft voornamelijk het Lage InkomensVoordeel (LIV), over het 

vorig boekjaar, dat in het begrotingsjaar door de belastingdienst zal worden betaald. 

Bij de vooruitbetaalde bedragen gaat het om verzekeringspremies, motorrijtuigenbelasting, 

huren en kosten voor onderhoudscontracten. 

 

Algemene reserve 

Saldo per 31 december         0 

 

Bestemmingsreserve 

Saldo 1 januari 801 

Onttrekking -     50 

Saldo per 31 december     751 

 

De bestemmingsreserve is gevormd uit de kapitaaluitkering na liquidatie van Werkstad B.V. 

Sinds 2013 wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000,- aan de reserve onttrokken ten behoeve 

van de exploitatie van de (ver-) nieuwbouw van de Kringloop Stadskanaal. 
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  Begroting 

  2020 

Leningen bank 

Saldo 1 januari 3.500 

Aflossingen -    300 

Saldo per 31 december   3.200 

 

Vervroegd aflosbare leningen zullen, indien volgens de leningvoorwaarden mogelijk, bij een 

gunstige rentestand en bij voldoende liquiditeit, worden afgelost, hetgeen (op termijn) een lager 

bedrag aan te betalen rente oplevert. 

Voor een nadere toelichting zie de paragraaf financiering op pagina 11 van deze begroting. 

 

Crediteuren 

Omvang per 31 december      631 

 

Overige schulden 

Omzetbelasting 558 

Loonheffing 1.492 

Overige schulden        48 

Totaal overige schulden per 31 december   2.098 

 

Dit betreft de premies en belastingen over de laatste maanden van het vorig boekjaar, dat in het 

begrotingsjaar in de maand januari aan de belastingdienst zal worden betaald. 

 

Banken 

Saldo per 31 december    3.000 

 

Dit betreft een kasgeldlening met een looptijd van maximaal twee maanden die, zolang het 

rentepercentage gunstiger uitvalt dan een langlopende lening, na looptijd opnieuw voor een 

zelfde periode wordt afgesloten. 

 

Overlopende passiva 

Vooruitontvangen bedragen 84 

Onderhanden werk 182 

Nog te betalen bedragen 663 

Diversen        92 

Totaal overlopende passiva per 31 december   1.021 
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4.4 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1.000,-) 

 

BEDRIJFSRESULTAAT 

 Begroting Begroting Boekjaar 

Netto-opbrengsten 2020 2019 2018 

 

Divisie Industrie 4.080 4.245 4.411 

Divisie Dienstverlening: 

       Kringloop & Milieu 965 965 985 

       Groen & Infra 5.546 5.771 5.605 

       Trajecten    3.778    3.845    3.912    

Totaal netto opbrengsten  14.369  14.826  14.913 

 

De netto-opbrengsten laten ten opzichte van de begroting 2019 een daling zien van 

€ 457.000,- ofwel 3%. Ten opzichte van de jaarrekening 2018 is er een daling van € 544.000,- 

 

De voornaamste oorzaak van de daling komt door het teruglopen van het aantal 

SW-medewerkers. Waar er in 2018 nog gemiddeld 1.421 fte SW-medewerkers waren is de 

verwachting dat er in 2020 nog gemiddeld over het jaar 1.309 fte’s zijn. Daarnaast stromen er 

wel Nieuw Beschut medewerkers in, echter deze instroom, 31 fte’s in 2018 naar 60 fte’s in 

2020,  is lager dan de uitstroom van SW-medewerkers.  

De daling wordt nog enigszins gedempt door de, in 2019 gestarte, pilots leer-werktrajecten. 

Deze trajecten zijn in eerste instantie gestart in de schoonmaak en bij de kringloopwinkels. 

Hiervoor is een bedrag aan verwachte opbrengsten meegenomen van € 210.000,-. 

 

De geraamde opbrengsten van de Divisie Industrie zijn ten opzichte van de begroting 2019 

€ 165.000,- lager begroot. De verlaging wordt veroorzaakt door het teruglopen van het aantal 

SW-medewerkers waar onvoldoende instroom van nieuwe medewerkers Beschut Werken voor 

terugkomen.  

De begrote opbrengsten zijn er op gebaseerd dat de beter renderende werksoorten van de 

Divisie Industrie zoals metaal, hout en polijsterij zoveel mogelijk op het huidige niveau worden 

gehouden.  

 

De opbrengsten van de afdeling Kringloop & Milieu zijn voor 2020 op hetzelfde niveau 

gehouden als voorgaande begroting.  

 

De begrote opbrengsten voor de afdeling Groen & Infra zijn voor 2020 € 225.000,- lager 

begroot dan in 2019. Ook hier komen er onvoldoende nieuwe medewerkers binnen terwijl de 

bestaande populatie wel terugloopt.  

 

De netto opbrengsten in de afdeling Trajecten zijn voor 2020 geraamd op een bedrag van 

€ 3.778.000,-; dit is € 67.000,- lager dan in de begroting van 2019.  

De opbrengsten van deze afdeling bestaan enerzijds uit opbrengsten uit het detacheren van 

personeel en schoonmaakactiviteiten en anderzijds uit de opbrengsten van re-integratie van 

mensen met een uitkering. De afdeling Trajecten is binnen Wedeka verantwoordelijk voor het 

plaatsen van mensen bij reguliere werkgevers in het kader van Begeleid Werken. Op dit 

moment  zijn er 38 fte’s in het kader van Begeleid Werken werkzaam bij derden.   

De begrote opbrengsten uit het TDC zijn voor 2020 op hetzelfde niveau gehouden als in de 

begroting van 2019 en in de jaren daarvoor.  
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 Begroting Begroting Boekjaar 

 2020 2019 2018 

 

Overige personeelskosten Wsw  834  879  856 

 

Hieronder vallen o.a. de reiskosten woon-werkverkeer, bedrijfsgeneeskundige zorg, 

opleidingskosten, kosten voor werkkleding, kosten voor kerstpakketten, vakbondsbijdrage en 

kosten voor jubilea. Door afname van het aantal SW-medewerkers nemen de Overige 

personeelskosten af. 

Tegenover de opleidingskosten staat een opbrengst voor de Subsidieregeling Praktijkleren 

(SPL). Aangezien de populatie die wordt geschoold voor een opleiding die onder SPL 

voorwaarden valt, zal deze subsidie teruglopen naar nagenoeg nihil.  

 

Salariskosten c.a. ambtelijk personeel 

Salariskosten ambtelijk personeel 7.182 7.040 6.186 

Overige personele kosten ambt. personeel     115     120     136 

Totaal salariskosten ambt. personeel  7.297   7.160   6.322 

 

Aantal fte’s 92,5  93,5 85,6  

Gedetacheerde ambtenaren -   2,5  -   2,5 -   3,9  

  90 91 81.6  

 

Salariskosten per fte (in euro’s) 79.773 77.337 75.781 

 

De CAO voor het ambtelijk personeel liep af op 31 december 2018. In de begrote salariskosten 

is rekening gehouden met een structurele loonsverhoging van 2,5% en een daling van de 

formatie met 1 fte. 

De ambtelijke salariskosten stijgen als gevolg van bovenstaande met € 137.000,- ten opzichte 

van de begroting 2019.  

 

Kosten dienstverlening derden  761   966   592 

 

In de begroting 2020 is rekening gehouden met ondersteuning die moet worden ingehuurd voor 

de vele trajecten die binnen ons bedrijf worden uitgevoerd naast de lopende pilots leer-

werktrajecten.  

In de Kringloopwinkels wordt gewerkt door een aantal medewerkers uit andere 

subsidieregelingen, waarvoor een (beperkte) inleenvergoeding wordt betaald. 

Naast de kosten van externe ondersteuning worden onder ‘kosten dienstverlening derden’ 

onder andere begrepen de kosten van uitbesteding salarisadministratie, juridische expertise en 

de kosten welke samenhangen met ISO, VCA etc. 

Ten opzichte van de begroting 2019 dalen de kosten met € 205.000,- doordat in 2019 het Exact 

project is afgerond waarvoor tijdelijke ondersteuning was ingehuurd.  

 

Afschrijvingskosten  1.244  1.174  1.058 

 

De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de investeringsmeerjarenplanning. Hierin is met de 

investeringen rekening gehouden met de werk- en productiemogelijkheden van kandidaten uit 

trajecten om hen zo regulier mogelijk te laten werken om de kansen op een reguliere baan te 

vergroten. 
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 Begroting Begroting Boekjaar 

 2020 2019 2018 

 

Overige bedrijfskosten 

Huur- en leasekosten 296 296 270 

Onderhoudskosten 1.259 1.259 1.307 

Energiekosten 1.037 1.037 916 

Belastingen en verzekeringen 381 381 352 

Indirecte productiekosten 299 299 288 

Algemene kosten     617     617     571 

Totaal overige bedrijfskosten  3.889  3.889  3.704 

 

De overige bedrijfskosten zijn begroot op basis van het werkelijke niveau over 2018 en het 

verwachte niveau over 2019.  

 

Rentekosten  74   74   43 

 

De begrote rentelasten zijn voor 2020 gebaseerd op de lasten van de vaste geldleningen van 

Wedeka en een gering bedrag voor rentekosten, verband houdend met rekeningcourantkrediet. 

Sinds enkele jaren financiert Wedeka liquiditeitstekort, veroorzaakt door aflossing van 

langlopende leningen, door het aantrekken van kasgelden via de BNG bank. De rente voor 

kasgeldleningen varieert tussen 0,2%  en - 0,2%. In de begroting is gerekend met een 

rekenrente van 1%, omdat de kans aanwezig is dat de rente op de geldmarkt kan gaan 

oplopen, waardoor er dan via de kapitaalmarkt leningen aangetrokken moeten worden. Aan het 

begin van het jaar loopt er een kasgeldlening van totaal €  5.000.000,-.   

 

Diverse lasten   15   15   126 

 

In deze post worden de incidentele lasten, zoals onder andere voorraadverschillen, afboekingen 

op debiteuren en schades verantwoord. 

 

Diverse baten  15   15   168 

 

In deze post worden de incidentele baten zoals o.a. voordelige herwaarderingsverschillen van 

voorraden, schade-uitkeringen, ziekengelden van Wedeka B.V. en boekwinsten bij verkoop van 

activa verantwoord.  

 

Buitengewone lasten    0   41   41 

 

Onder deze post worden de inactieve ambtenaren verantwoord. 2019 is het laatste jaar dat hier 

nog kosten voor worden gemaakt, aangezien de persoon die het betreft, in de loop van 2019 de 

pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 
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 Begroting Begroting Boekjaar 

 2020 2019 2018 

RESULTAAT BESCHUT WERK 

 

Loonkosten Beschut Werk 1.431 1.165 331 

 

Loonkostensubsidie 966 786 191 

Begeleidingssubsidie 636 518 255  

Bonus Beschut Werk        0   171   123 

Totaal Bijdragen Beschut Werk 1.602 1.475 569  

 

Jaarlijks legt het ministerie iedere gemeente een quotum op, met bijbehorende financiële 

middelen, voor het aantal mensen dat via Nieuw Beschut Werken aan een baan geholpen moet 

worden. De deelnemende gemeenten van Wedeka, met uitzondering van de gemeente Midden-

Groningen, hebben met Wedeka een overeenkomst afgesloten waarbij ze de mensen die 

hiervoor in aanmerking komen bij Wedeka zullen plaatsen.  

De loonkosten Beschut Werk bestaan uit de kosten van de uitbetaalde lonen die gebaseerd zijn 

op het minimumloon voor maximaal 31 uur per week, waarbij voor het aantal te realiseren 

plekken in het begrotingsjaar 70 personen als taakstelling is opgenomen. 

Om de kosten te dekken betaalt de gemeente waar de werknemer uit afkomstig is, aan Wedeka 

een loonkostensubsidie ter hoogte van het percentage dat de werknemer conform de 

loonwaardemeting van het UWV zelf niet kan verdienen. Daarnaast betaalt de gemeente een 

begeleidingsvergoeding van € 8.500,- per jaar naar evenredigheid van het aantal maanden dat 

er is gewerkt. Om het Beschut Werk te stimuleren heeft het ministerie tot en met  2019 een 

bonus van € 3.000,- per gerealiseerde arbeidsplaats in Beschut Werk gegeven. Met ingang van 

het begrotingsjaar 2020 is de bonus komen te vervallen.  

De medewerkers werken mee en genereren voor Wedeka toegevoegde waarde. Deze marge is 

opgenomen onder de post bedrijfsopbrengsten. 

 

 

SUBSIDIERESULTAAT 

 

Rijksbijdragen  35.049  37.077  38.577 

 

Aantal s.e.’s (incl. Begeleid Werken) 1.401 1.455 1.518 

Aantal s.e.’s Begeleid Werken 40 40 42 

Subsidie per s.e. 25.017    25.482 25.409 

 

De Rijksbijdrage wordt ontvangen via de aangesloten gemeenten middels het 

participatiebudget.  

Met ingang van 2015 is er een nieuw verdeelmodel geïntroduceerd. Dit verdeelmodel is in 2017 

alweer aangepast, omdat de betaalgemeente nu leidend zal gaan worden in plaats van de 

woongemeente. De gemeente Stadskanaal is hierbij als centrumgemeente gaan fungeren 

waardoor zij ook de subsidie ontvangen voor de medewerkers die bij Wedeka werkzaam zijn 

maar in een andere gemeente woonachtig zijn dan in een van de aangesloten gemeenten.  

De subsidie wordt vanaf 2015 niet meer afgerekend per s.e., maar iedere gemeente ontvangt 

als onderdeel van het participatiebudget, een lumpsum bedrag voor de SW.  
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De subsidie wordt eerst in de meicirculaire voorlopig vastgesteld, waarna het in de 

septembercirculaire definitief wordt vastgesteld. Deze definitieve vaststelling is dan gebaseerd 

op het werkelijk gerealiseerde aantal s.e.’s van het voorgaande jaar (T-1).  

Vanaf 2015 is er geen nieuwe instroom meer in de SW, waardoor het aantal s.e.’s jaarlijks zal 

teruglopen.  

Het budget per gemeente wordt berekend door het macrobudget te delen door het aantal 

geïndiceerden in Nederland. Vervolgens krijgt iedere gemeente op basis van het aantal 

geïndiceerden uit het vorige jaar (T-1) dat vermenigvuldigd wordt met een door het ministerie 

berekende blijfkans voor het huidige jaar een evenredig deel van het totale budget.  

Het ministerie verlaagt het macrobudget jaarlijks met een efficiencykorting.  

 

Bij het opmaken van de begroting is de rijksbijdrage voor het lopende jaar nog niet bekend. Ook 

is niet bekend hoeveel arbeidsjaren er in 2018 nog zijn. Het berekenen van de subsidie voor 

2020 is hierdoor een schatting.  

Op basis van het macrobudget en de door het ministerie in de septembercirculaire van 2018 

afgegeven gemiddelde blijfkans wordt er  voor Wedeka in 2020 een rijksbijdrage van € 25.017,- 

per s.e. verwacht.  

 

In december 2015 is er voor de SW-sector een nieuwe cao afgesloten. In deze cao, die liep tot 

en met december 2018, is afgesproken dat de SW-lonen jaarlijks zullen stijgen met een 

percentage van de loon- en prijsontwikkeling (LPO). Dit percentage wordt geschat op ongeveer 

2% per jaar. Staatssecretaris Klijnsma heeft hierbij de toezegging gedaan, om de langlopende 

cao-onderhandeling vlot te trekken, dat de rijkssubsidie met hetzelfde percentage jaarlijks zal 

gaan stijgen om de kostenverhoging te compenseren. Met deze kostenstijging is, door het 

ontbreken van nieuwe afspraken, bij de berekening van de rijkssubsidie in 2020 geen rekening 

gehouden (zie ook loonkosten Wsw).  

 

 Begroting Begroting Boekjaar 

 2020 2019 2018 

 

Loonkosten Wsw-personeel  42.325  44.039  44.529 

(inclusief LIV) 

Aantal fte’s (exclusief Begeleid Werken)  1.309    1.362    1.421 

Loonkosten per fte (in euro’s)  32.334  32.334  31.341 

 

De post Wsw-loonkosten is ten opzichte van de begroting 2019 salderend met € 1.714.000,- 

gedaald. Deze daling aan loonkosten is met name toe te schrijven aan de daling van het te 

begroten aantal fte’s met 53.  

In de cao voor de Sociale Werkvoorziening, die liep tot en met december 2018, is opgenomen 

dat de werknemers jaarlijks een loonsverhoging zullen ontvangen gelijk aan de Loon 

Prijsontwikkeling (LPO) in Nederland. Hierbij was afgesproken dat de LPO ook doorwerkte in de 

Rijkssubsidie. Door het, op moment van opmaken van deze begroting, ontbreken van nieuwe 

afspraken is voor de begroting van 2020 bij zowel de Rijksbijdragen als de loonkosten Wsw 

geen indexering meegenomen. 
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 Begroting Begroting Boekjaar 

 2020 2019 2018 

 

Kosten Begeleid Werken  489  489  499 

 

Wedeka voert het Begeleid Werken zelfstandig uit. Het kabinet heeft als beleid om zoveel 

mogelijk werknemers bij reguliere werknemers te plaatsen. Op dit moment (april 2019) zijn er 

40 s.e.’s in Begeleid Werken geplaatst. De doelstelling is om in 2020 dit aantal vast te houden. 

De kosten hiervan zijn gebaseerd op de te betalen loonkostensubsidie aan externe werkgevers 

en incidentele externe ondersteuning. 

 

Onttrekking bestemmingsreserve       50   50   50 

 

Met ingang van 2013 wordt er jaarlijks een bedrag van € 50.000,- ten gunste van het resultaat 

en ten laste van de bestemmingsreserve geboekt. Deze bestemmingsreserve is gevormd uit de 

algemene reserve die bij de overname van Baanderij is meegekomen. Een deel van deze 

reserve, een bedrag van € 1.140.788,- moet volgens afspraak gebruikt worden voor nieuwe 

huisvesting, waardoor het op de balans als bestemmingsreserve is opgenomen. In de loop van 

2013 is de bouw van de nieuwe kringloopwinkel afgerond waarna het nieuwe gebouw in gebruik 

is genomen. De vrijval van de bestemmingsreserve is gelijk aan de afschrijvingskosten. 

 

Gemeentelijke bijdragen  7.274  6.448   3.457 

 

Aangezien de verliezen van de afgelopen jaren volledig uit de algemene reserve van Wedeka 

zijn gedekt waardoor deze is teruggelopen tot nihil, zullen de aangesloten gemeenten het 

gehele exploitatietekort van Wedeka, conform artikel 21 uit de Gemeenschappelijke Regeling 

Wedeka Bedrijven, moeten dekken. Dit bedrag zal verdeeld worden op basis van het aantal 

ingezetenen van die gemeente dat als werknemer bij Wedeka werkzaam is op basis van fte’s.  

 

Op basis van de huidige personeelsstand zou dit voor de gemeentelijke bijdragen ongeveer het 

volgende beeld geven.                                             

   

Gemeente Borger-Odoorn 8,7% €   633 561 301 

Gemeente Midden-Groningen 7,5% 546 484 259 

Gemeente Stadskanaal 42,4% 3.084 2.734 1.466 

Gemeente Veendam 23,1% 1.680 1.489 799 

Gemeente Westerwolde   18,3%  1.331  1.180    633 

Totaal 100,0% 7.274 6.448 3.457 

 

Onttrekking algemene reserve     0    0   961 

 

Wedeka bezit geen algemene reserve meer, waardoor er geen gelden meer kunnen worden 

onttrokken. 

 

Resultaat na bestemming     0    0   594 
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4.5 MEERJARENRAMING (x € 1.000,-) 

  Begroting Meerjarenraming 

Exploitatierekening    2020 2021 2022 2023 

 

Netto-opbrengsten 14.369 13.947 14.051 13.542 

 

Overige personele kosten Wsw -    834 -    817 -    833 -    785 

Salariskosten c.a. ambtenaren - 7.297 - 7.464 - 7.664 - 7.819 

Kosten dienstverlening derden -    761 -    761 -    761 -    761 

Afschrijvingskosten - 1.244 - 1.244 - 1.244 - 1.244 

Overige bedrijfskosten - 3.889 - 3.889 - 3.889 - 3.889 

Rentekosten -      74 -      74 -      74 -      74 

Diverse lasten -      15 -      15 -      15 -      15 

Diverse baten          15          15          15          15 

Bedrijfs- en financieringslasten - 14.099 - 14.249 - 14.465 - 14.572 

 

Bedrijfsresultaat 270 -      302 -     414 -   1.030 

 

Loonkosten Beschut Werk -  1.431 -  1.656 -  1.840 -  1.983 

Bijdragen Beschut Werk    1.602    1.854    2.060    2.220 

Resultaat Beschut Werk 171 198 220 237 

 

Rijksbijdragen 35.049 34.194 33.354 32.653 

 

Loonkosten Wsw-personeel - 42.325 - 40.741 - 39.254 - 37.346 

Kosten Begeleid Werken  -      489 -      489 -      489  -      489 

Totaal loonkosten Wsw - 42.814 - 41.230 - 39.743 - 37.835 

 

Subsidieresultaat -  7.765 -  7.036 -  6.389 -  5.182 

 

Totaal exploitatieresultaat -  7.324 -  7.140 -  7.083 -  6.475 

Onttrekking bestemmingsreserve 50 50 50 50 

Gemeentelijke bijdragen    7.274   7.090    6.533    5.925 

Resultaat na bestemming           0          0           0           0 

 

Per fte / se (bedragen in euro’s)  

Aantal fte’s (excl. Begeleid Werken) 1.309 1.260 1.214 1.155 

Fte’s in Begeleid Werken 38 38 38 38 

Aantal personen in Beschut Werken 70 81 90 97 

 

Aantal s.e.’s  1.401  1.351  1.304 1.244 

Rijkssubsidie per s.e. 25.017 25.310 25.578 26.248 

 

Loonkosten Wsw per fte 32.334 32.334 32.334 32.334 

 

Netto toegevoegde waarde per fte 10.977 11.069 11.574 11.725 
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Verdeling meerjarenraming   

 

Op basis van de gemeenschappelijke regeling zou de verdeling moeten plaatsvinden op basis 

van het geplaatste aantal fte's. Buitengemeenten betalen op basis van wetgeving niet mee aan 

het nadelige saldo.  

Op basis van de fte-verdeling zouden de GR-gemeenten dan onderstaande bedragen ongeveer 

moeten bijdragen: 

   

 (bedragen x € 1.000,-) 

 Percentage 2020 2021 2022 2023 

Gemeente Borger-Odoorn 8,7% 633 617 568 516 

Gemeente Midden-Groningen 7,5% 546 532 490 444 

Gemeente Stadskanaal 42,4% 3.084 3.006 2.770 2.512 

Gemeente Veendam 23,1% 1.680 1.638 1.509 1.369 

Gemeente Westerwolde  18,3%  1.331  1.297  1.196  1.084 

Totaal 100,0% 7.274 7.090 6.533 5.925 

 

 

4.6  VASTSTELLING 

 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Wedeka 

Bedrijven te Stadskanaal, gehouden op 8 juli 2019. 

 

 

 

 

Drs. G. Kalfsbeek, directeur H.J. Hamster, voorzitter 

  

 

 

  

 T. Houwing-Haisma, secretaris 

 



 
 

Concept begroting 2020 

32 
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Bijlage 1: Geprognosticeerde balans 

 
Begrotingsjaar T = 2020 

       

 

T-2 T-1 T T+1 T+2 T+3 

 
Activa 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023   

(im) Materiële vaste activa 6.977  6.844  6.782  6.782  6.782  6.782  
 Financiële vaste activa: 

Kapitaalverstrekkingen 0  0  0  0  0  0  
 Financiële vaste activa: Leningen 0  0  0  0  0  0  
 Financiële vaste activa: 

Uitzettingen > 1 jaar       121        141       156       156       156       156  + 

Totaal Vaste Activa 7.098  6.985  6.938  6.938  6.938  6.938    

  

       Voorraden: Onderhanden werk & 
Overige grond- en hulpstoffen 

276  280   215  215  215  215 

 Voorraden: Gereed product en 
handelsgoederen & 
vooruitbetalingen 

153  149   114  114  114  114 

 Uitzettingen  <1 jaar 2.057  2.009   1.969  1.969  1.969  1.969 
 Liquide middelen 1.881  987   650  600  550  500 
 Overlopende activa       867        841        815       815       815       815 + 

Totaal Vlottende Activa 5.234  4.266  3.763  3.713  3.663  3.613    

  

       Totaal Activa 12.332  11.251  10.701  10.651  10.601  10.551    

  

       
Passiva 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023   

Eigen vermogen 1.445  801   751  701  651  601 
 Voorzieningen 0  0   0  0  0  0 
 Vaste schuld    3.800     3.500     3.200    2.900    2.600    2.300 + 

Totaal Vaste Passiva 5.245  4.301  3.951  3.601  3.251  2.901    

 
       Vlottende schuld 5.963  5.869   5.729  6.029  6.329  6.629 

 Overlopende passiva    1.124     1.081        1.021    1.021    1.021    1.021 + 

Totaal Vlottende Passiva 7.087  6.950  6.750  7.050  7.350  7.650    

        Totaal Passiva 12.332  11.251  10.701  10.651  10.601  10.551    

 

Toelichting geprognosticeerde balans 

In deze begroting is ook een balansprognose opgenomen tot en met het jaar 2023. In de 

weergegeven saldi is rekening gehouden met de aflossingen op de langlopende leningen, 

waardoor de vaste schuld daalt. Jaarlijks is het af te lossen bedrag € 300.000,-. Deze aflossing 

wordt gefinancierd middels een kasgeldlening, waardoor de vlottende schuld met hetzelfde bedrag 

stijgt. 

 

In de begroting 2020 en de ramingen 2021-2023 is rekening gehouden met een jaarlijkse 

onttrekking van € 50.000,- uit de bestemmingsreserve ten behoeve van de exploitatie van de 

(ver)nieuwbouw van Kringloop Stadskanaal (zie verder de toelichting in paragraaf 4.3). 

 

De overige saldi zijn benaderd vanuit het huidige begrotingsjaar. Deze saldi zijn op voorhand niet 

exact te bepalen. Het aldus ontstane verschil in saldi tussen de activa en passiva is verdisconteerd 

in het saldo liquide middelen. 
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Bijlage 2: Emu-saldo 

 

 

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de verplichting vastgesteld dat 

Gemeenschappelijke Regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het 

voorgaande jaar, het begrotingsjaar en de drie jaar volgend op het begrotingsjaar. 

 

Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, 

waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode.  

Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld 

uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er geld is overgehouden. Het EMU-saldo is 

daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen 

en schulden) van de Gemeenschappelijke Regeling. 
 
 
 
 

    
2019 2020 2021 2022 2023 

EMU-SALDO -511  112  -50  -50  -50  

         

Mutaties 
(1 januari 

tot 31 
december) 

Activa 

Financiële 
vaste activa Kapitaalverstrekkingen en 

leningen 0  0  0  0  0  

Uitzettingen  20  15  0  0  0  

Vlottende 
activa Uitzettingen  -48  -40  0  0  0  

Liquide middelen -894  -337  -50  -50  -50  

Overlopende activa -26  -26  0  0  0  

Passiva 

Vaste 
Passiva Vaste schuld -300  -300  -300  -300  -300  

Vlottende 
passiva Vlottende schuld -94  -140  300  300  300  

Overlopende passiva -43  -60  0  0  0  

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste 
activa 

 0  0 0  0  0  
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Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveld (x € 1.000,-) 

 

 

Omschrijving Begroting 

 2020 

Taakveld 6.4 begeleide participatie 

 

Omzet  16.872 

Kosten grondstoffen e.d. -  2.503 

Totaal netto opbrengsten   14.369 

 

Overige pers.kosten Wsw -     606 

Salariskosten ambtelijk personeel -  2.228 

Kosten dienstverlening derden -     551 

Afschrijvingskosten -  1.124 

Overige bedrijfskosten -  3.223 

Rentekosten -       84 

Diverse lasten  -         7 

Diverse baten 7 

Buitengewone lasten           0 

Bedrijfs- en financieringslasten  -   7.818 

 

Bedrijfsresultaat (+ = winst)      6.551 

 

Loonkosten Beschut Werk -  1.427 

Bijdragen Beschut Werk    1.602 

Resultaat Beschut Werk (+ = winst)         175 

 

Rijksbijdragen  34.492  

Loonkosten Wsw-personeel - 40.255 

Kosten Begeleid Werken -      489 

Totaal kosten Wsw  - 40.744 

Subsidieresultaat (- = verlies)  -   6.253 

 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  474 

 

Gemeentelijke bijdrage     7.274 

 

Totaal taakveld 6.4 begeleide participatie  7.748 

 

Taakveld 0.4 overhead  -  7.798 

 

Taakvelden 0.1 – 0.11  

Onttrekking bestemmingsreserve          50 

 

Totaal resultaat (+ = winst)             0 

 




