
 
CONCLUSIES + AFSPRAKEN RAADSROTONDE 5, 12 en 19 juni 2014 
 
Raadsrotonde 5 juni 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Thema’s sociaal domein 
Informatieve beraadslaging 

Raadscyclus en 
volgnummer 

6 
Volgnr. 1 

Voorzitter Van de Beek 

Ambtelijk Timmermans/Van der Steen 

Conclusies en 
afspraken 

Klasien Timmermans geeft een presentatie over de stand van zaken van de 
veranderingen in het sociaal domein. Tijdens de presentatie zijn vragen gesteld, met de 
volgende antwoorden: 

- Er is straks één ongedeeld budget voor het sociaal domein.  
- Het basisniveau is nog niet vastgesteld, dit zal deze zomer naar de raad komen. 
- Het Aanspreekpunt is fysiek, digitaal en telefonisch bereikbaar. 
- We lopen in de pas ten aanzien van de transities, maar haast is geboden.  

 
Afspraken: 

- De presentatie en het stuk De Rotonde worden toegestuurd. 
- Over het gebruik van de raads-app sociaal domein komt het college nog bij de raad 

terug. Er wordt weinig gebruik van gemaakt, maar het is belangrijk om de informatie 
te delen met de raad én de inwoners. 

 
Naar aanleiding van de presentatie spreken de wethouders Kuster en Van de Wardt met 
de raad over de invulling van het procesakkoord, ten aanzien van het sociaal domein.  De 
volgende onderwerpen komen aan de orde: 

- Iedere gemeente kent een basisniveau. Dit kan worden aangevuld naar aanleiding 
van de behoefte van de samenleving. Hierdoor kan verschil ontstaan tussen 
verschillende gemeentes en verschillende kernen, maar dat is niet erg. Vooral niet 
omdat hierdoor meer maatwerk mogelijk is.  

- Het is al bijna 1 januari 2015. Voor de snelheid van het proces is het van belang dat 
de raad en het college samen in de zomermaanden doorwerken, aan een aantal 
belangrijke beleidsthema’s. 

 
Afspraken 

- De portefeuillehouders zeggen toe dat er meer wordt ingezet op communicatie met 
de inwoners. (Gelderse Post, nieuwsbrief, website) 

- Het college zal binnen twee weken de correcte cijfers vanuit de mei-circulaire 
aanleveren. 

- De raadsfracties leveren, voor 16 juni,  2x6 namen van raadsleden of fractie-
assistenten die de komende maanden deel kunnen nemen aan een overleggroep met 
portefeuillehouders en ambtenaren, om snelheid in het beleidsproces te houden. 

 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Participatiewet 
Voorbereidende beraadslaging 

Raadscyclus en 
volgnummer 

6 
Volgnr. 2 

Voorzitter Van de Beek (evt. Hengeveld in andere zaal) 

Ambtelijk Smorenberg 

Conclusies en 
afspraken 

In de inleiding door wethouder vd Wardt vertelde hij dat het college van Doetinchem – in 
tegenstelling tot het college van Oude IJsselstreek - het voorstel heeft aangehouden 
vanwege de behoefte aan aanvullende informatie. De wethouder legde vervolgens de 
vraag aan de raadsleden voor of zij wilden wachten met behandeling tot de aanvullende 
informatie vanuit Doetinchem beschikbaar zou zijn, of dat zij vast wilden houden aan 
behandeling en besluitvorming in de vergadering van 26 juni 2014. Alle fracties gaven aan 
met besluitvorming te willen wachten op de aanvullende informatie vanuit Doetinchem.  
M.u.v. D66 wilden alle fracties ook de behandeling uitstellen. Daarmee is het voorstel aan 
de raad om het onderwerp door te schuiven naar de eerste cyclus na het zomerreces.   

 

 



Raadsrotonde 12 juni 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Kwaliteitsproject MOED 
Informatieve beraadslaging 

Raadscyclus en 
volgnummer 

6 
Volgnr. 3 

Voorzitter Hengeveld 

Ambtelijk v.d. Gevel (Boesveld) 

Conclusies en 
afspraken 

Verslag Kwaliteitsproject MOED: 
 
Harriet Thomassen van de VNOG geeft een presentatie over de ontwikkelingen over het 
project MOED. De vragen gaan met name over het “uitrukken op maat”. Doordat het 
moeilijker wordt vrijwilligers te vinden, is de post Silvolde gestart met een het uitrukken 
met 4 mensen. Dit met toestemming van het AB van de VNOG. Vragen over de veiligheid 
van deze medewerkers, werden beantwoord met, dat de vrijwilligers van Silvolde getraind 
zijn in de uitruk met 4 mensen. Bij grotere calamiteiten zullen er vrijwilligers vanuit andere 
posten worden opgeroepen. Ook waar nodig zullen grenskorpsen worden ingezet. 
 
Financieel: In het raadsvoorstel is opgenomen dat het project MOED waarschijnlijk 
financiele voordelen zal opleveren, als de verdeelsystematiek hanteert zoals in het project 
Moed wordt voorgesteld. In het voorstel hanteert de VNOG de verdeling van de OOV-
gelden in het gemeentefonds als verdeelsleutel. Het AB van de VNOG heeft nog niet 
ingestemd hiermee, omdat er voordeelgemeenten en nadeelgemeenten hiermee 
ontstaan. Hier wordt opnieuw naar gekeken. 
 
Conclusie is dat het project Moed wordt gedragen, als zijnde het toekomstbestendig 
maken van de brandweer. 
 

 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Jaarstukkken VNOG 
Voorbereidende beraadslaging 

Raadscyclus en 
volgnummer 

6 
Volgnr. 4 

Voorzitter Hengeveld 

Ambtelijk Van de Gevel (Boesveld) 

Conclusies en 
afspraken 

Vragen begroting 2015 VNOG: 
 
“Wat houdt het standpunt Achterhoekse gemeenten in, en waarom wordt dat niet 
gehanteerd?” 
Het standpunt van Achterhoekse gemeenten is door de Achterhoekse gemeenten 
opgesteld als een gezamelijk standpunt die men uitdraagt bij gemeenschappelijke 
regelingen voor indexeringen. Deze is opgenomen in de septembercirculaire twee jaar 
voor het begrotingsjaar. Dit betekent voor de begroting 2015, de septembercirculaire 
2013. De indexering daarin bedraagt -0,94%. Dit heeft echter geen meerderheid gekregen 
in het AB van de VNOG, waarin 22 gemeenten deelnemen en de Achterhoekse 
gemeenten geen meerderheid hebben.  
 
“Wat houdt de teruggave van de BTW in?” 
De begroting van de VNOG is opgesteld inclusief BTW, de gemeentelijke bijdrage ook. 
Daarvoor worden de gemeenten deels gecompenseerd via de Brede doeluitkering 
Rampenbestrijding (BduR). Dit is ook zo in de begroting opgenomen.  Een opmerking 
hierover was: “Het gaat hier om het rondpompen van gelden, kunnen we hier niets op 
bedenken? Nu veel administratief werk, waar het niets oplevert. 
 
Geen vragen over de jaarrekening van de VNOG. 

 



Raadsrotonde 19 juni 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Jaarrekening 2013 
Voorbereidende beraadslaging 
 

Raadscyclus en 
volgnummer 

6 
Volgnr. 10 

Voorzitter Menke 

Ambtelijk Koppes 

Conclusies en 
afspraken 

 

 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Eerste Berap 2014 
Voorbereidende beraadslaging 
 

Raadscyclus en 
volgnummer 

6 
Volgnr. 11 

Voorzitter Menke 

Ambtelijk Koppes 

Conclusies en 
afspraken 

 

 
2e deel raadsrotonde 19 juni (oorspronkelijk gepland voor 12 juni, na de raadsvergadering) 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 
Voorbereidende beraadslaging 

Raadscyclus en 
volgnummer 

6 
Volgnr. 6 

Voorzitter Hengeveld 

Ambtelijk Lionarons 

Conclusies en 
afspraken 

 

 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Jaarstukken Regio Achterhoek 
Voorbereidende beraadslaging 

Raadscyclus en 
volgnummer 

6 
Volgnr. 7 

Voorzitter Hengeveld 

Ambtelijk Lionarons 

Conclusies en 
afspraken 

 

 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Jaarstukken RAL 
Voorbereidende beraadslaging 

Raadscyclus en 
volgnummer 

6 
Volgnr. 7 

Voorzitter Hengeveld 

Ambtelijk Krabben 

Conclusies en 
afspraken 

 

 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Jaarstukken Wedeo 
Voorbereidende beraadslaging 

Raadscyclus en 
volgnummer 

6 
Volgnr.8  

Voorzitter Hengeveld 

Ambtelijk Beskers 

Conclusies en 
afspraken 

In het verslag worden de gestelde vragen direct gevolgd door de antwoorden van 
de portefeuillehouder. 



 
Cda 
- 
 
Sp 
- 
 
Vvd 
Graag wat informatie over het fusieproces.  
Negatief resultaat in 2015, hoe komt het dat de bijdrage aan Wedeo 0 is, we 
betalen dan toch? Graag een toelichting. 
 
Antwoord: als het gaat om de fusie, we zijn die aan het onderzoeken. Als er 
stukken beschikbaar komen, geven we die u. Dan kan daar in de raad van 
september over gesproken worden. 
De begroting van Wedeo is opgesteld op basis van wat we nu weten. We halen 
de tekorten vooralsnog uit de reserves. Als we de doorrekening kunnen maken 
doen we dat natuurlijk direct. 
 
Lb 
verwachte tekort valt reuze mee, goed! 
Geen meerjarenperspectief, er zijn wel wat reserves, wat zijn de risico’s de 
komende twee jaar. 
 
Antwoord: dank, we brengen dat over. Risico’s en meerjarenbegroting kunnen 
we niet verder doen, dan zoals nu is. In het onderzoek naar fusie wordt hier 
verder antwoord op gegeven.  
 
D66 
Er zijn re-integratiebedrijven actief, uwv, wedeo etc. We praten nu over hoe we 
het invullen, maar moeten we niet ook nadenken over wie wat moet gaan doen 
binnen die bedrijven? Niet iedereen moet hetzelfde doen. 
 
Antwoord: natuurlijk zijn er veel bedrijven die zoeken. Je kan ook kiezen voor 
particuliere re-integratiebedrijven. We hebben daar hier nog niet direct een keus 
ingemaakt.  
 
PvdA 
Wordt dit ook meegenomen in het sociale domein, in de zomervakantie? 
 
Antwoord: koppeling van beleidsvelden in sociaal domein, natuurlijk komt ook 
participatiewet daarbij aan de orde. 

 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Jaarstukken Stadsbank 
Voorbereidende beraadslaging 
 

Raadscyclus en 
volgnummer 

6 
Volgnr. 9 

Voorzitter Vesters 

Ambtelijk Beskers 

Conclusies en 
afspraken 

In het verslag worden de gestelde vragen direct gevolgd door de antwoorden van 
de portefeuillehouder. 
 
Cda 
2015 blijft binnen de budgetten. 
Waarop is dat gebaseerd? Komen er geen mensen meer bij in de 
dienstverlening? 
 
Antwoord: Is ambitieus, de cijfers zijn er niet naar, dus of dat haalbaar is, is maar 



de vraag. Ook de relatie met de instroom bij het ISWI is meer dan verwacht. Ook 
zzpers weer. Zal hier in de AB-vergadering melding van maken.  
 
Sp 
Blij met positief resultaat. Armoedebeleid is speerpunt van de SP.. 
Zorgen over de indicatiestellingen voor de toekomst. Of die afgedekt kunnen 
worden door de begroting. Verheugd dat de 140000 euro voor armoedebeleid 
daarvoor bestemd wordt.  
 
Gesprek gehad met Mientjes. Voor 2015 voorzien we een stijging van vragen bij 
hulpmaatjes van 50%. dan wordt het allemaal erg krap. 
 
Antwoord: we zien landelijk een afname van dienstverlening. In onze gemeente 
is dat anders. Ik wil niet op voorhand geld bijramen, maar ik wil graag eens met u 
in gesprek over het inrichten voor preventief werken voor schulddienstverlening. 
Hoe kunnen we dat organiseren? Ik heb een afspraak met ons loket, het 
voorportaal en met Mientjes. 
Ik wil eerst op gemeenteniveau aan de slag.  
 
Vvd 
Managementletter, waarin de accountantsverslag naar verwezen wordt, die 
willen we graag ontvangen.  
Is dit niet het moment om de begroting bij te stellen als we die niet halen? Meer 
geld bijramen. 
 
Antwoord; Management letter wordt nagezonden.  
Zie antwoord bij de SP. Niet op voorhand extra geld bijramen, maar met de raad 
in gesprek over welke mogelijkheden er zijn.  
 
Lb 
Afvloeingsbedragen. En inhuren van tijdelijk personeel, hoe ziet dat er de 
komende jaren uit? 
 
Antwoord: stel voorop, we zijn niet blij dat deze vorm van oplossing de oplossing 
moet zijn. Weten ook dat ingrijpen soms nodig moet zijn. Informatie daarover is 
ook eerder al met u gedeeld. Daar is ook onderzoek naar gedaan, oplossing 
gevonden, oplossing gekozen. Helaas moest dat geld kosten, om te zorgen dat 
de organisatie weer gezond is. Houden vinger aan de pols.  
 
D66 
Aantal aanvragen op de bijstand in onze gemeente stijgt. Zorgen dan ook over 
de stadsbank. We moeten meer inzetten op preventie: daar moet veel meer aan 
gebeuren.  
 
PvdA 
opvallend: stijging in de hulp neemt toe, uitstroom neemt af. Hoe komt dit? 
 
Als we constateren dat het allemaal moeilijker wordt, dat de ww korter wordt, dat 
er meer problemen zijn, dan moeten we toch geld reserveren en beleid maken! 
Het komt op ons af. 
 
Antwoord: algemeen, stijging is fors. Groter dan begroot, groter dan verwacht. 
Merken we bij de dienstverlening, ook bij de schuldhulpmaatjes, ook bij de 
stadsbank. Mientjes geeft aan dat hij wellicht ook ondersteuning nodig heeft. 
De complexiteit van de schulden neemt toe, o.a. bij zzpers, huizen die onder 
water staan. De trajecten duren dus langer en zijn ingewikkelder. 
140000 moeten worden ingezet op preventie, en nazorg! Dus ook aan de 
achterkant, naast investeren aan de voorkant. We zien nu op onderdelen een 
draaideur effect, dat moeten we proberen tegen te gaan. 
 



 
Gevoelen moet nu worden geformuleerd: 
 
Ambitie van de begroting versus de instroomcijfers, lijkt deze raad erg ambitieus. 
Let daar goed op de komende periode, er komt meer op ons af dan ons lief is! 
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Wij brengen deze boardletter uit om u op hoofdlijnen te informeren over onze bevindingen bij de beoordeUng van de

bedrijfsvoering van uw organisatie. Wij vertrouwen erop met deze boardletter op een constructieve wijze te voorzien

in uw behoefte aan bestuurlijke informatie.

Tijdens deze controle hebben wij de interne beheersingsaspecten van uw organisatie getoetst. Het gaat hierbij

voornamelijk om bevindingen en actiepunten op het terrein van interne beheersing en overige activiteiten die van

belang zijn voor een kwalitatieve verbetering van de bedrijfsvoering. Hierbij hebben wij onder meer een follow-up

uitgevoerd op onze bevindingen van voorgaande jaren.

WiJ vertrouwen erop met deze boardletter u afdoende geInformeerd te hebben over de uitkomsten van onze interim

controle 2013. Indien deze rapportage nog vragen over Iaat, zijn wij uiteraard graag bereid een nadere toelichting te

geven.
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Deloitte.

1. Managementsamenvatting

ti. nlekfng

In het kader van de opdracht tot accountantscontrole 2013 hebben wij een interim

controle uitgevoerd. Deze controle is vooral gericht op bedrijfsvooringsonderwerpen

die van belang zijn voor een goode interne beheersing en een betrouwbare

jaarverslaggeving. Hot gaat hierbij onder meer om onderwerpen op het terrein van

administratieve organisatie/interne beheersing (AO/IB), rechtmatigheid en

tussentijdse informatievoorziening die van belang zijn bij een verdere verbetering van

de bedrijfsvoering. Een kwalitatief goede bedrijfsvoering inclusief bijbehorende

betrouwbare tussentijdse informatievoorziening is belangrijk omdat uw organisatie nu

en in de komende jaren geconfronteerd wordt met vele ontwikkelingen waarop

adequaat moet worden ingespeeld. De gevolgen van de economischo crisis met de

daaraan gekoppelde overheidsbezuinigingen, de onzekerheden voor do toekomst,

do samenwerking met exteme partijen en do samonwerking met de deelnemende

gemeonton vragon om een vrijwel continue aanpassing en opwaartse bijstelling van

do kwaliteit van de interne beheersing.

I .2. Samenvatting kwaliteit interne (financiële) beheersing

In onderstaand taartdiagram govon wij eon samenvattend overzicht van do

uitkomsten van onze controlo. Per controleobject wordt door een kleurenscoro eon

indicatie gegevon van de effectiviteit van de onderzochto behoorsmaatrogolen.

0 VObD€fle

F’ C GfltsSckt

•

Het jaar 2013 stond voor uw organisatio in het tekon van hot (vorder) invuilling geven

aan de benodigde focus voor do toekomst waarbij de samenwerking met do

deelnomonde gomoenten en de sociale partners in eon rogionale uitvoeringsdienst

een bolangrijko rol speelt. Daarnaast heeft u do afgolopon maanden veel aandacht

besteed aan het verder “lean and moan” maken van uw organisatie door oon verdere

verstorking van do bedrijfsvoering en de optimalisatio van do resultaatontwikkeling.

De concrete actiepunten hiervoor zijn benoemd in Kompas 2013.
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In deze samenvatting vindt
u de “highlights” van onze
controle;
wij hebben ens oordeel
over ow processen
sarnengevat in een
taartdiagram.

interne financtelebeheersing Wedeo 2013
- interne flnanctee beheersing Wedeo 2012 -
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Wij hebben vastgesteld
dat conform voorgaande
jaren de noodzakelijk
benodigde AO/IB
maatregelen aanwezig
zijn om de
hetrouwhaarhe id en
rechtmatigheid van de
financiele gegevens en de
toelichiingen die in de
jaarrekening 2013
worden opgenomen te
waarborgen.

Het is dan ook een goode prestatie dat dit geen invloed heeft gehad op het niveau

van do interne (financiële) beheersing van uw organisatie en zelfs verbeterd heeft.

Dit blijkt enerzijds uit het aantal bevindingen vanuit de interim-controle 2013, maar

anderzijds ook uit de follow-up van de bevindingen uit voorgaand jaar; van de vijf

adviespunten zijn er twee (nog) niet volledig geImplementeerd. Wij hebben

vastgesteld dat, conform voorgaande jaren, de noodzakelijk benodigde AO/lB

maatregelen aanwezig zijn om de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de

financiële gegevens en de toelichtingen die in de jaarrekening 2013 worden

opgenomen to waarborgen.

Er doen zich belangrijke ontwikkelingen voor uw organisatie voor als gevoig van

exteme ontwikkelingen op hot gebied van wet- en regelgeving (toekomstige

participatiebudget) en marktontwikkelingen (teruglopende orderportefeuille en eon

toenemende druk op do tarieven). Daarbij speelt hot bepalen van do toekomstige rol

en positie van Wedeo in het toekomstige arbeidsmarktbeleid ook eon belangrijke rol.

Aandachtspunten vanuit de interim-controle 2013

• Hot uitvoeren en vastleggen van de interne audit met betrekking tot het proces
“opbrengsten individueel detacheringen”.

Het implementeren van aanvullende AO/IB-maatregelen om de kwaliteit van de
beheersing van het opbrengstproces “industrie & dienstverlening (intern werk)”
te versterken. Uw organisatie heeft hiervoor inmiddels de nodige maatregelen
geformuleerci welke op korte termijn goImplementeerd zullen worden in de
procesgang.

a Hot treffen van de benodigde maatregelen van interne beheersing welke de
naleving van de Wet normering topinkomens waarborgen en tijdig verzamelen
van de noodzakelijke gegevens voor het publiceren van deze gegevens in de
jaarrekening.

Vanuit onze rol geven wij u moe dat het juist in doze tijd moor dan noodzakelijk is om

de interne (financiële) beheersing binnen uw organisatie te behouden en to bewaken.

Dit om juist do “basis” van do intorne beheersing in uw organisatie sterker to borgen

teneinde do benodigde focus naar do toekomst goed en betrouwbaar to kunnen laten

verlopen. Vanuit onze accountantsrol hebben wij do directie erop geattendeord dat

hot voor 2013 essentleel is de onderstaande punten op korte termijn to

implemonteron c.q. aanvullende maatregelon te treffen.
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1.3. Leeswijzer

Zoals blijkt uit onze managementsamenvatting hebben wij uw organisatie opgedeeld

in een aantal processen. Per proces hebben wij door midd& van een kleur een

oordeel c.q. risico-indicatie gegeven voor de interne financiële beheersing van het

betreffende proces. De samensteiling en de beoordeling van de componenten per

proces treft u schematisch aan in bijlage 1.
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2. Actuele ontwikkelingen

2.1. Participatiebudget

Ingrijpende gevolgen van Op 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners een sociaal akkoord
het sociaal akkoord voor .

gesbten. Dit akkoord heeft gevolgen voor de Participatiewet en de uitvoering ervan,de Participatiewet.
al worden de precieze gevolgen hiervan nog nader uitgewerkt op dit moment. De

belangrijkste elementen van de Participatiewet en de veranderingen als gevoig van

het sociaal akkoord hebben wij onderstaand opgenomen:

A!gemeen

• Ais gevoig van het sociaal akkoord zijn de Participatiewet en de daarmee

gepaard gaande bezuinigingen uitgesteld met een jaar tot 1 januan 2015.

• Gemeenten krijgen nog steeds één budget voor iedereen met een afstand tot de

arbeidsmarkt. De huidige regelingen voor Wsw, Wajong en WWB komen hierin

samen.

• De instroom in de SW in zijn huidige vorm stopt met ingang van 1 januari 2015.

Op termijn is er geld om via deze voorziening structureel dertigduizend

werkplekken te realiseren, op basis van 100% van het wettelijk minimumloon.

• Re-integratie- en begeleidingsbudgetten worden samengevoegd en geleidehjk

verminderd. Er wordt een efficiencykorting’ toegepast op het participatiebudget,

waardoor het subsidiebedrag per plek in de SW daaft naar € 22.000 (was

€ 27.000).

• De huidige Wswers worden niet herkeurd. De huidige Wajongers worden als

gevoig van het sociaal akkoord wel herkeurd.

Doelgroepen, beloning, instrumentarium

• In het sociaal akkoord wordt opnieuw onderscheid gemaakt tussen mensen met

en mensen zonder beperking. Mensen zonder beperking worden door de

gemeente aan de slag geholpen. Mensen met een beperking die nog kunnen

werken worden via het Werkbedrijf aan de slag geholpen. Mensen die niet meer

kunnen werken komen in de Wajong.

• Mensen die een hoge mate van ondersteuning nodig hebben, komen in

aanmerking voor besohut werk en een gemeentelijke cao die kan oplopen tot

120% van het wettelijk minimumloon (WML).
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Voorbereidingen voor een
quotum wet gaan door
maar vooraisnog wel van
de baan.

Wedeo is samen met
deelnemende gerneenten
bezig met verkennen van
de mogelijkheden voor de
toekomst.

• Mensen die niet zijn aangewezen op beschut werk en met een productiviteit lager

dan 80% kunnen worden geplaatst bij een werkgever, beloning conform cao. De

overheid compenseert met loonkostensubsidie het verschil tussen de loonwaarde

en WML. De werkgever betaalt het verschil tussen WML en het cao-loon.

• Loondispensatie is met het sociaal akkoord als instrument van de baan.

Gemeenten kunnen met loonkostensubsidie werkgevers compenseren die aan de

slag gaan met emand die niet in staat is het minimumloon te verdienen.

Infrastructuur

Het perspectief is nu gericht op de vorming van 35 regionale Werkbedrijven. De

Werkbedrijven zijn gelinkt aan de arbeidsmarktregios. Het Werkbedrijf is niet een

fusie van de bestaande Werkbedrijven of SW-bedrijven. Het Werkbedrijf is de

schakel om mensen te verbinden met de banen waarvoor werkgevers garanties

hebben afgegeven waarbij de gemeenten de lead hebben bij de vorming hiervan (in

samenwerking met sociale partners). Werkgevers hebben aangegeven dat zij op

regionaal niveau betrokken zullen zijn bij de financiering van de Werkbedrijven. Tot

slot wordt verkend of de keuring van werknemers door één organisatie kan

plaatsvinden; dit zou dan een samenvoeging van UWV en CIZ betekenen.

Quotum

Het quotum is voor dit moment van de baan. In het sociaal akkoord stellen

werkgevers zich vanaf 2014 garant voor een toenemend aantal extra banen voor

mensen met een beperking. In het herfstakkoord is inmiddels zowel voor 2014 als

2015 5.000 banen opgenomen. Herna groeit de jaarlijkse toename geleidelijk tot

10.000 in de periode 2020-2026. Uiteinde!ijk creëren de overheid en werkgevers

samen 125.000 plekken. Er wordt wel een quotumwet voorbereid. Als werkgevers

eind 2016 niet 11.000 plekken hebben gerealiseerd, wordt alsnog een quotum

ingevoerd.

Eind 2013 zal een aangepaste wetsvoorstel van de Participatiewet aangeboden

worden aan de Tweede Kamer.

22. Ontwikkellngen Wedeo

Ondanks alle onzekerheden betreffende de toekomst en ontwikkelingen in het

sociale domein is Wedeo samen met de deelnemende gemeenten bezig met het

uitwerken van de plannen voor de strategische en operationele uitvoering van het

toekomstige arbeidsmarktbeleid.
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Door de ontwikkelingen (aankondiging Wet werken naar Vermogen, het

regeerakkoord VVD — PvdA “bruggen slaan”, de aankondiging Participatiewet en

vervolgens het sociaal akkoord) heeft de verdere vorming en invulling hiervan

vertraging opgelopen.

Wij adviseren u — ondanks de opgelopen vertraging — in deze complexe zoektocht

naar de juiste kaders en contouren van de nieuwe werkomgeving uw gezamenlijke

visie met enige slagvaardigheid als uitgangspositie te hanteren c.q. vast te stellen en

vanuit daar het operationele proces verder in te richten.

2.3. Onderzoek bedrijfsvoering Wedeo

Uitweiking De sociale werkvoorziening heeft het moeilijk. Steeds verder voerende bezuinigingen

uitkomsten quick (op subsidie SW en re-integratiebudgetten) vanuit Den Haag maken het nagenoeg
scan ontwikkeling onmogelijk om in de zwarte cijfers te blijven. Deze ontwikkellng gaat helaas ook niet
bedrijfsvoering in
Kompas. aan uw organisatie voorbij. Wedeo heeft de afgelopen jaren al flinke stappen

voorwaarts gezet op het gebied van haar bedrijfsvoering, maar blijft vanuit haar

/“ verantwoordelijkheid zoeken naar verdere mogelijke verbeteringen. Om deze reden

) hebben wij op uw verzoek begin 2013 een quick scan uitgevoerd waarbij gekeken

1 wordt of de resultaatontwikkeling nog verder geoptimaliseerd kan worden. Hierbij

hebben wij bestaande analyses tegen het licht gehouden maar ook dieper en breder

gekeken naar de plausibiliteit en robuustheid van de organisatie en de begroting voor

de komende jaren.

De uitkomsten van deze quick scan, welke in de eerste heift van 2013 besproken zijn

met de directie en toegelicht aan het algemeen bestuur, zijn als volgt vertaald in de

volgende acht aandachtspunten:

1. Vergroten netto toegevoegde waarde per fte.

2, Verliesgevende of langlopende contracten afstoten of herzien.

3. Nader onderzoeken mogelijkheden verlagen algemene overhead in algemene

functes.

4. Uitbreiden uitvoering doelgroepen Sociaaf Domein.

5. Kwaliteit van ondersteunend personeel koesteren.

6. Ziekteverzuimbeleid blijven intensiveren

7. Samenwerkingsverbanden met marktpartijen en sociale instellingen

intensiveren.

& WMO en AWBZ-domein geven nog meer kansen voor toekomstig renderend

bedrijf.
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De aandachtspunten zijn door Wedeo vertaald naar concrete actiepunten

(geformuleerd in “Kompas 2013”). Hierbij is per actiepunt een verantwoordelijk MT-lid

aangewezen aismede een tijdspad voor realisatie bepaald. Periodiek wordt de

voortgang van Kompas gemonitord en waar nodig bijgestuurd. In aanvulling hierop

worden in het najaar van 2013 sessies gehouden met het MT en kaderpersoneel van

uw organisatie waarvan de uitkomsten betrokken worden in Kompas 2014. Uw

organisatie is zich bewust van het belang en de noodzaak van de ingezette acties en

heeft deze voortvarend opgepakt c.q. doorgezet.

24. Schatkstbankeren

Invoenng van In het wetsvoorstel van 8 februari 2013 is geregeld dat decentrale overheden in 2013
schatkistbankieren en

verplicht worden tot schatkistbankieren. De belangrijkste elementen die voortvloeienmogehjke gevolgen
voor Wedeo. uit deze wet zijn:

• Decentrale overheden krijgen op de deposito’s van het Rijk een rente vergoed,

die gelijk is aan de rentes die de Nederandse staat betaalt op leningen, die ze op

de markt aangaat.

• Derivaten en middeen uitzetten anders dan ten behoeve van de publieke zaak

blijft toegestaan, mits er sprake is van een ‘prudent karakter’ en de activiteiten

niet zijn gericht op het genereren van inkomsten door het open van overmatig

risico.

• Er komt geen leenfaciliteit bij het Rijk voor gemeenten, provincies,

waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Het Rijk gaat ervan uit dat

decentrale overheden lenen via de banken.

• Decentrale overheden mogen naast het schatkistbankieren bij het Rijk ook hun

overtollige liquide middelen uitzetten bij andere decentrale overheden. Uitlenen

moet tegen een marktconform tarief. Decentrale overheden mogen geen extra

krediet op de kapitaalmarkt afsluiten om door te lenen, dit mag alleen gebeuren

met overtollige middelen.

De impact van de wetswijziging verschilt sterk per decentrale overheid, afhankelijk

van de financiële positie. Uw organisatie heeft inmiddels acties ondernomen zoals

het overleggen met vermogensbeheerders.
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2.5. Single Euro Payment Area (SEPA)

Belangriike aspecten Met ingang van 1 februari 2014 zullen alle bedrijven in de Euroiidstaten moeten
welke geregeld moeten voldoen aan de SEPA-richtlijnen (Single Euro Payments Area). Betalingen zijn dan
worden n.a.v. de
invoering van SEPA. enkel mogelijk middels IBAN en op basis van de SEPA-richtlijnen voor

overschrijvingen en automatische incasso’s. Deze veranderingen zijn van invloed op

uw betalingsverkeer en financiële bedrijfsvoering. Dit betekent onder andere dat er

wijzigingen noodzakelijk zijn aan de informatiesystemen die uw financiële

administratie en betaalproces ondersteunen, aismede aanpassingen in de data,

zoals stamgegevens crediteuren/debiteuren en de personeelsadministratie.

Uw organisatie is momenteel bezig met het aanbrengen van de noodzakelijke

aanpassingen in de financiële systemen. De verwachting is dat dit op korte termijn

afgerond zal zijn.

2.6. Frauct

D.Ioltt. Als onderdeel van onze controle en opvolging van communicaties over voorgaand

boekjaar hebben wij de directie verzocht inzicht te geven in de eigen inschatting van

-% het risico dat de jaarrekening een materiële afwijking zou kunnen bevatten als gevoig

van fraude, in de aard, omvang en frequentie van deze inschattingen, het proces dat

.
‘‘ de directie daarbij hanteert, alsook de communicatie daarover met hot personeel en

met het toezichthoudend orgaan.

“

Tijdens deze gesprekken heeft de directie aangegeven zich bewust te zijn van

frauderisico’s en voorbeelden gegeven van de manier waarop zij deze beheerst. We

hebben daarnaast geconstateerd dat er een eerste aanzet is gemaakt om te komen

tot een organisatie brede frauderisico-analyse. Deze analyse zal in de tweede heift

van 2013 verder vorm krijgen en zien wij als een belangrijke en positieve

ontwikkeling.

De huidige economische ontwikkelingen kunnen voor bedrijven, instellingen en hun

werknemers leiden tot verhoogde prikkels of gelegenheden tot het doen van of

meewerken aan fraude. Gelet op het belang van een risicoanalyse die is toegespitst

op do huidige economische ontwikkelingen en actuele interne beheersing attenderen

wij u op de geactualiseerde folder ‘Frauderisicoanalyse door directie en

toezichthoudend orgaan” en herhalen het belang van periodieke frauderisicoanalyses

als vast onderdeel van het interne controlesysteem dat erop is gericht bedrijfsrisico’s

te onderkennen, het belang en de waarschijnlijkheid daarvan in te schatten

inschatten en het daarop toespitsen van de interne beheersing.
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2.7 Wet normering bezodiging toptunctionarissen pubfleke en
sempublleke sector (WNT)

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing en
.. JrT:/J verbiedt organisaties met topfunctionarissen in de (semi)publieke sector beloningen

en ontslagvergoedingen overeen te komen hoger dan de geldende WNT norm.

Topfunctionarissen
moeten altijd openhaar Daarnaast is sprake van een openbaarmakingsverplichting voor alle
maken wat Zij topfunctionarissen en overige medewerkers die een bezoldiging genieten boven de
verdienen. of dit flU geldende bezoldigingsnorm. Hierbij merken wij specifiek op dat topfunctionarissen
meer of minder is dan •. .. .

de norm. altijd openbaar moeten maken wat zij verdienen, of dit nu meer of minder is dan de

norm.

De bezoldiging van bestuurders en hoogste Ieidinggevenden mag niet uitstijgen

boven een beloningsmaximum, gebaseerd op 130 procent van het brutosalaris van

een minister. Voor 2013 is dit bedrag bepaald op € 187.340, vermeerderd met

componenten voor onkostenvergoeding en het werkgeversdeel van het pensioen.

Voor deze componenten wordt uitgegaan van respectievelijk € 8.069 (wegens

belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen) en € 33.190 (wegens

voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn). Opgeteld

bedraagt dit € 228.599. De ontslagvergoeding wordt gemaximeerd op € 75.000.

De genoemde maxima van de norm gelden ook als de functie van bestuurder en/of

hoogste Ieidinggevende wordt vervuld door een functionaris die geen

arbeidsovereenkomst heeft (bijvoorbeeld interim), mits dit in een periode van achttien
maanden voor meer dan twaalf maanden het geval is. Bij overschrijding van de norm

(beloning en/of ontslagvergoeding) zal het bedrag dat boven de norm is uitgekeerd

als een onverschuldigde betaling worden gezien. Dit betekent dat dit bedrag

teruggevorderd kan gaan worden van de betreffende functionaris. Dit dient als een
vordering in de jaarrekening opgenomen te worden verantwoord. Volgens de WNT

zal in de jaarrekening de beloning van (ex)topfunctionarissen moeten worden

verantwoord. Indien sprake is van een betaling boven de norm zal dit moeten worden

toegelicht. De verplichting tot openbaarmaking geldt ook voor de beloning van

andere werknemers voor zover deze uitstijgt boven het beloningsmaximum. Voorts

wordt de melding bij BZK gehandhaafd.

Wij vragen u kennis te nemen van de wijzigingen naar aarileiding van de WNT. De

consequenties voor uw organisatie kunnen groot zijn. Wij hebben uw organisatie de
nu bekende en relevante informatie over de WNT verstrekt om dit te kunnen

voorbereiden c.q. uitvoering aan te geven. Graag treden wij met u in overleg hoe u

de uitvoering van deze wet verder vormgeeft en tijdig de juiste en volledige informatie

in uw jaarrekening kunt opnemen.
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3. Jaarrekening 2013
In dit hoofdstuk benoemen wij de belangrijkste actiepunten voor het opstellen en de

controle van de jaarrekening 2013.

De jaarrekening van Wedeo moet voldoen aan Besluit Begroting en

Verantwoording (BBV). WI] verzoeken u een integrale check ult te voeren of de

jaarrekening 2013 voldoet aan de vigerende verslaggevingsvoorschriften. WI]

zullen u hiervoor tijdig een checklist doen toekomen.

Het opnemen van een overzicht van topfunctionarissen en hun beloning op grond

van de WNT in de jaarrekening 2013. Ten behoeve van de jaarrekeningcontrole

zullen wij u een vragenlijst overhandigen, waarin is opgenomen welke informatie

WI] nodig hebben om de controle op de naleving van de WNT te kunnen

uitvoeren.

Het opleveren van het dossier “Jaarstukken 2013 met daarin de informatie

volgens de door ons opgestelde lijst “Op te leveren stukken jaarrekening 2013”.

Wij zullen deze lijst geruime tijd voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole

verstrekken aan uw medewerkers.

• Het adequaat onderbouwen van de (mogelijk te vormen) voorzieningen en

afwaarderingen van activa, mede in het licht van de lopende ontwikkelingen

inzake de uitvoering van het toekomstige arbeidsmarktbeleid.

• Het uitvoeren van de interne audits op de rechtmatige en juiste uitvoering van de

Wsw (op alle onderdelen) over de periode juli tot en met december 2013. Het is

van groot belang dat deze werkzaamheden zijn afgerond en de hieruit

voortvloeiende bevindingen zijn afgewikkeld voordat de Sisa verantwoording

Wsw 2013 wordt opgesteld per gemeente (controle hiervan door ons vindt plaats

in februari 2014).

• Het uitvoeren van de interne audit op de juistheid en de volledigheid van de

individuele detacheringsopbrengsten.

• Het uitvoeren van aanvullende controlewerkzaamheden om de volledigheid van

de opbrengsten Industrie in de jaarrekening te waarborgen. Voorafgaand aan de

jaarrekeningcontrole 2013 zal hiertoe interne controle uitgevoerd worden op de

juistheid van de gehanteerde tarieven en aantallen op de verkoopfacturen.
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F/

4. Tot slot

De inhoud van deze boardletter hebben wij met de directie besproken. Wij gaan

ervan uit dat wij met deze boardletter u voldoende hebben geInformeerd over onze

bevindingen. Wij zijn graag bereid onze bevindingen mondeling toe te ichten.

Hoogachtend,

Deloitte B.V.
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