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Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de 
jaarrekening 2016 

No. 1 -2017 
Dos. 5/49 A 

Aan het algemeen bestuur. 

Bijgaand bieden wij u aan de ontwerp jaarrekening 2016 van WVS-groep. De jaarrekening 2016 
is door de accountant (Deloitte Accountants BV) gecontroleerd. De controleverklaring is 
opgenomen in de jaarrekening. Het accountantsverslag is voor u ter kennisneming bijgevoegd. 
De accountant heeft ten aanzien van de jaarrekening 2016 een ongeclausuleerde goedkeurende 
verklaring afgegeven. 

De jaarrekening 2016 sluit met een nadelig exploitatieresultaat van ê 252.000,- (2015: 
6 529.000,- positief). Het totale resultaat van WVS-groep komt tot stand uit drie hoofd
activiteiten, te weten het subsidieresultaat, het operationeel resultaat en de bijzondere baten en 
lasten. 

Het subsidieresultaat (de rijkssubsidie Wsw minus de personeelskosten Wsw) was in 2016 
6 2.150.000,- nadeliger dan begroot. In vergelijking met 2015 is het negatieve subsidieresultaat 
toegenomen met 6 1.143.000,-. Dit wordt veroorzaakt doordat landelijk in 2015 een lagere 
uitstroom is gerealiseerd dan door het ministerie was geprognosticeerd. Omdat de werkelijke 
uitstroom lager was (en er dus meer SW-ers in dienst waren) en het macrobudget gelijk is 
gebleven daalde de rijksbijdrage per SE SW. 

Het operationeel resultaat is 6 1.898.000,- (28,4 Vo) hoger dan begroot en is 6 84.000,- (0,97 Vo) 
lager dan in 2015. De orderportefeuilles waren in 2016 bij vrijwel alle werksoorten goed 
gevuld. Ondanks dat de effecten van de uitstroom SW steeds beter merkbaar zijn, zijn we er in 
2016 in geslaagd een uitstekend operationeel resultaat te realiseren. 

Het is jammer dat de leerwerktrajecten laat van start zijn gegaan (pas in augustus, hierdoor is 
6 452.000,- minder aan omzet gerealiseerd) en het aantal beschutte werkplekken fors achterblijft 
bij de aannames, anders had WVS-groep in 2016 (opnieuw) minder verlies gedraaid dan 
begroot. 

De incidentele baten en lasten bedroegen in 2016 6 3.000,- negatief (2015: 6 112.000,- positief). 
In 2016 is sprake geweest van enkele (relatief) kleine incidentele baten en lasten. Een overzicht 
hiervan treft u aan op pagina 5 van de jaarstukken. 

In 2016 werden door WVS-groep in opdracht van de deelnemende gemeenten in totaal 2261,33 
SE's (Standaard Eenheden SW) gerealiseerd (2015: 2366,91 SE's). In 2016 was sprake van een 
onderrealisatie van 11,35 SE SW. 



De begroting 2016 sloot destijds met een verlies van 6 4.546.000,-. Dit verlies is door de 
deelnemende gemeenten gedekt door middel van een vaste en een aanvullende gemeentelijke 
bijdrage. Door oorzaken van het negatieve financiële resultaat over 2016 (ê 252.000,-) zijn, 
zoals hiervoor is toegelicht, niet door WVS-groep beïnvloedbaar. Dat het verlies beperkt is 
gebleven is naast de adequate bedrijfsvoering en de goed gevulde orderportefeuilles, ondermeer 
te danken aan besparingen op de kosten regulier personeel en overige bedrijfskosten. 

Voorgesteld wordt om het verlies over 2016 ad 6 252.000,- ten laste te brengen van de 
algemene reserve. De algemene reserve van WVS-groep bedraagt per ultimo 2016 
ê 2.253.000,-. Na aftrek van het verlies over 2016 resteert er derhalve nog een algemene reserve 
van 6 2.001.000,-. 

Resumerend stellen wij u voor: 

1. de ontwerp jaarrekening 2016 vast te stellen, overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp 
besluit; 

2. het nadelige exploitatieresultaat ad 6 252.000,- ten laste te brengen van de algemene 
reserve. 

Roosendaal, 3 april 2017 

Het dagelijks bestuur van WVS-groep, 

de secretaris, de voorzitter, 
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P.F.J.M. Havermans A.P.M.A. Schouw. 
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Het algemeen bestuur van WVS-groep; 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 3 april 2017, no. 1 -2017; 

gelet op de gemeenschappelijke regeling WVS-groep; 

b e s l u i t : 

1. de jaarrekening 2016 van WVS-groep vast te stellen, overeenkomstig de gewaarmerkte 
bijlage; 

2. het nadelige exploitatieresultaat ad ë 252.000,- ten laste te brengen van de algemene 
reserve. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS-groep op 
10 ju l i 2017. 

De secretaris, De voorzitter, 

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