
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte bestuursleden, 

 

Bijgaand treft u aan de kwartaalrapportage van WVS-groep waarin wij u informeren over de 

activiteiten tot en met het 2
e
 kwartaal van 2016. In deze kwartaalrapportage wordt specifieke 

informatie voor en over uw gemeente gegeven aan de hand van sociale en financiële 

kengetallen.  

 

Het exploitatieresultaat tot en met het 2
e
 kwartaal 2016 is € 304.000,- negatief en daarmee  

€ 120.000,- negatiever dan het budget. Het resultaat tot en met juni 2016 wordt (negatief) 

beïnvloed doordat de loonkosten SW tot en met juni bijna € 1 miljoen hoger zijn dan het budget. 

Dit vindt zijn oorzaak in het hogere aantal fte SW die verloond worden en de in maart 2016 

uitbetaalde eenmalige Cao uitkering van € 325,- per fte SW. De hogere kosten van de eenmalige 

Cao uitkering (€ 724.000,-) zullen in de loop van het jaar worden gecompenseerd door een 

daling van de pensioenlasten SW. Zowel de eenmalige uitkering als de lagere pensioenlasten 

zijn niet gebudgetteerd (waren toen nog niet bekend). De kosten van de eenmalige uitkering zijn 

volledig ten laste gekomen van het resultaat in maart, terwijl de daling van de pensioenlasten 

verspreid over 12 maanden tot uiting komt. Als gevolg hiervan komt het resultaat tot en met het 

2
e
 kwartaal 2016 negatiever uit. Het negatieve resultaat zal in de loop van het jaar nivelleren. 

 

De orderportefeuille is op dit moment goed gevuld. WVS-groep is volop bezig met de 

verandering van traditioneel SW-bedrijf in een leerwerkbedrijf. Voor gemeenten en ISD’s 

worden werkgelegenheidsprojecten uitgevoerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u 

kortheidshalve naar de kwartaalrapportage. 
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In 2016 zijn als gevolg van Cao afspraken de loonkosten voor het regulier personeel met ruim  

€ 300.000,- gestegen. Omdat deze informatie nog niet beschikbaar was bij het opstellen van het 

budget, is met deze kostenstijging geen rekening gehouden in het budget. Daarnaast bedraagt de 

loon en prijs ontwikkeling voor de SW sector 2,22 %. Dit betekent een extra last van € 1,5 

miljoen. Volgens de mei circulaire vergoed het Rijk slechts € 105.000,- aan loon en prijs 

ontwikkeling. Dat is natuurlijk veel te weinig. Cedris en de VNG hebben hierover al aan de bel 

getrokken bij het ministerie. Hopelijk volgt er later dit jaar, bij de september circulaire, alsnog 

een hogere tegemoetkoming. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

 

 

  

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur van WVS-groep, 

 

de secretaris,                     de voorzitter, 

 
P.F.J.M. Havermans        A.P.M.A. Schouw. 

 


