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Programmarekening 2017 2016 2015

(bedragen in Euro) Begroting Begroting Begroting

Opbrengsten

Netto omzet 10.288.702        10.602.888        10.417.519        

Overige opbrengsten 135.000            132.500            130.000            

Totaal opbrengsten 10.423.702        10.735.388        10.547.519        

Personeelskosten Wsw

Bruto lonen 16.558.455        17.726.582        18.326.437        

Sociale lasten en pensioenpremies 4.491.841         4.697.544         4.825.113         

Overige kosten 934.936            786.507            867.852            

Totaal personeelskosten Wsw 21.985.231        23.210.633        24.019.401        

Personeelskosten ambtelijke medewerkers

Ambtelijke medewerkers: bruto lonen 1.462.128         1.314.640         1.614.556         

Ambtelijke medewerkers: sociale lasten en pensioenpremies 389.006            381.153            436.202            

Ambtelijke medewerkers: vervoerskosten 45.686              66.205              59.973              

Doorbelaste loonkosten derden 3.088.215         3.431.298         3.633.409         

Overige personeelskosten 186.060            220.900            254.930            

Totaal personeelskosten ambtelijke medewerkers 5.171.095         5.414.196         5.999.070         

Overige (bedrijfs-) kosten

Afschrijvingskosten vaste activa 873.257            918.327            916.132            

Rente 112.000            150.000            128.184            

Huur 371.510            357.189            480.000            

Onderhoudskosten 814.680            896.800            894.500            

Kosten energie 517.000            509.826            551.000            

Belastingen en verzekeringen 247.500            257.500            245.500            

Algemene kosten 579.100            597.073            664.200            

Diverse kosten 9.000                20.000              15.000              

Totaal overige (bedrijfs-) kosten 3.524.047         3.706.715         3.894.516         

Incidentele baten (+) en lasten (-) -                       -                       -                       

Uitvoeringskosten Wsw 20.256.671        21.596.157        23.365.468        

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Wsw 20.256.671        21.596.157        23.365.468        

Exploitatieresultaat -                       -                       -                       

Operationeel resultaat 1.728.560         1.614.476         653.933            






 

Kengetallen 2017 2016 2015

(bedragen in Euro) Begroting Begroting Begroting

Personele bezetting (gemiddeld)

Wsw werknemers (personen) 878                  900                  925                  

Wsw werknemers (fte) 772,9                790,7                826,0                

Wsw  werknemers begeleid werken (fte) 7,8                   -                       10,0                 

Ambtelijke werknemers (fte) 66,9                 69,8                 80,7                 

Kengetallen per Wsw medewerker (fte)

Netto omzet 13.179              13.409              12.461              

Overige opbrengsten 173                  168                  156                  

Totaal opbrengsten 13.352              13.577              12.617              

Totaal personeelskosten Wsw 28.161              29.355              28.731              

Totaal personeelskostenambtelijke medewerkers 6.624                6.847                7.176                

Totaal overige kosten 4.514                4.688                4.659                

Totaal beïnvloedbare kosten 11.138              11.535              11.834              









 

Toelichting op programmarekening 2017 2016 2015

Begroting Begroting Begroting

Netto omzet: Bruto Directe Netto Netto Netto

omzet kosten omzet omzet omzet

Detacheren 2.521.632          73.446              2.448.187          2.575.000          2.500.000          

Groen & Schoonmaak 3.623.316          612.047            3.011.270          3.325.000          3.630.070          

Techniek 1.621.626          269.788            1.351.837          1.288.500          1.280.050          

Beschut werk 829.730            72.360              757.370            690.000            558.000            

Grafisch & Diensten 2.340.370          565.374            1.774.996          1.710.253          1.878.794          

Doorbelaste kosten ondersteunende diensten 708.437            -                       708.437            865.842            468.869            

Algemeen, huisvesting en overig 236.606            -                       236.606            148.293            101.736            

Totaal netto omzet 11.881.717        1.593.015          10.288.702        10.602.888        10.417.519        

De ontwikkeling van de netto omzet laat vanaf 2015 een geleidelijk neergaande tendens zien. De reden hiervoor is de afname van het aantal Wsw'ers dat bij 

Paswerk in dienst is. Dit is het gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 waardoor er geen nieuwe instroom in de Wsw mogelijk is en 

slechts de uitstroom resteert.

In het kader van het programma 'optimaliseren van het verdienvermogen' wordt in 2017 getracht de netto omzet per medewerker verder te verbeteren, ondanks de 

afname van het personeelsbestand, Enerzijds door Wsw'ers in te zetten op activiteiten met een hogere toegevoegde waarde, d.w.z. activiteiten met een minder 

grote afstand tot de arbeidsmarkt en anderzijds door de rentabiliteit van de verkregen opdrachten te verbeteren. Het resultaat van deze inspanningen is duidelijk 

te zien aan de ontwikkeling van de netto omzet die relatief veel minder snel daalt dan de afname van het Wsw-bestand. Hierdoor zullen er in 2017 relatief meer 

mensen werkzaam zijn in de unit detacheren. Ook bij de activiteiten met een relatief lagere toegvoegde waarde per medewerker, zoals techniek en beschut 

werk, wordt de netto omzet per medewerker verhoogd. Dit wordt gerealiseerd door opdrachten met een lagere rentabiliteit systematisch te vervangen door meer 

renderende opdrachten. Hoewel dit niet eenvoudig is zijn er momenteel bewegingen in de markt die dit mogelijk maken.

In de omzet 'doorbelaste kosten ondersteunende diensten' zijn opgenomen de opbrengsten van de aan de Werkpas Holding BV doorbelaste kosten voor 

ondersteunende diensten, faciliteiten en het gebruik van bedrijfsruimte.


Doorbelaste kosten ondersteunende diensten: 2017 2016 2015

Begroting Begroting Begroting

Werkpas Holding BV -                       5.000                -                       

Werkpas BV 25.850              46.106              14.488              

Pasmatch Personeelsdiensten BV 278.009            279.222            181.485            

Werkdag BV 174.699            244.193            135.895            

Leerwerkbedrijven Kennemerland BV 95.597              121.488            58.851              

Werkbedrijf Haarlem BV 134.281            169.833            10.506              

Personeel WZK BV -                       -                       67.644              

Totaal doorbelaste kosten ondersteunende diensten 708.437            865.842            468.869            

Overige opbrengsten:

Doorberekende vracht en orderkosten 55.000              52.500              50.000              

Bijdragen bestuursondersteuning 80.000              80.000              80.000              

Totaal overige opbrengsten 135.000            132.500            130.000            













 

Personeelskosten Wsw: 2017 2016 2015

Begroting Begroting Begroting

Loonkosten Wsw:

Bruto lonen 17.410.235        17.726.582        18.346.437        

Lage Inkomens voordeel (LIV) 851.780-            -                       20.000-              

Sociale lasten 3.011.971          2.942.613          3.027.162          

Pensioenpremies 1.479.870          1.754.932          1.797.951          

Totaal loonkosten Wsw 21.050.295        22.424.127        23.151.550        

Personele bezetting Wsw:

Aantal Wsw werknemers (personen) 878 900 925

Aantal Wsw werknemers (fte) 773 791 826

Uitkeringen Wsw:

Ontvangen ziekengelden 22.955-              20.000-              15.000-              

Ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen -                       -                       20.000-              

Totaal uitkeringen Wsw 22.955-              20.000-              35.000-              

Vervoerskosten Wsw:

Kosten besloten vervoer -                       -                       -                       

Reiskostenvergoeding woon-werk 573.873            442.788            448.800            

Overige reiskostenvergoedingen 23.720              43.488              20.400              

Totaal vervoerskosten 597.593            486.276            469.200            

Eigen bijdragen -                               -                               -                               

Totaal vervoerskosten -/- eigen bijdragen 597.593            486.276            469.200            

Overige kosten Wsw:

Bedrijfsgeneeskundige zorg 133.904            134.418            122.400            

Voorlichting & vorming art. 49 & vakonderwijs art. 50 68.865              71.162              114.240            

Werk- en veiligheidskleding 68.865              71.162              73.440              

Bijeenkomsten en recepties 19.129              19.767              20.400              

Diverse kosten 22.955              23.721              24.480              

Totaal overige kosten Wsw: 313.717            320.231            354.960            

Op 22 december jl. is een onderhandelingsakkoord overeengekomen tussen de VNG en de vakbonden met betrekking tot cao sociale werkvoorziening. De 

nieuwe cao-afspraken hebben betrekking op de periode 2015 tot en met 2018 en voorzien in afspraken over o.a. werkzekerheid, uitstroombevor-dering en 

salarisontwikkeling. Zo wordt in 2016 een eenmaligeuitkering verstrekt van € 325 bruto per medewerker en wordt de eindejaarsuitkering verhoogd van 3% naar 

3,75%. Daarnaast worden zowel de lonen van Wsw-medewerkers die op het niveau van het WML zitten als de medewerkers met een hoger salaris geïndexeerd 

met het percentage van de stijging van het WML. Dit laatste uitsluitend en voor zover het Kabinet besluit de LPO (loon prijs ontwikkeling) toe te kennen aan de 

vakdepartementen. Met de financiële effecten van deze cao-afspraken is in de begroting van 2017 rekening gehouden.

De vervoerskosten Wsw worden in hoofdzaak bepaald door de regeling 'tegemoetkoming woon-werkverkeer' zoals deze in de cao Wsw is vastgelegd en de 

fiscaal gunstige regeling 'uitruil eindejaaruitkering' waarvan veel Wsw-medewerkers gebruik maken.










 

Werkgeverssubsidie: 2017 2016 2015

Begroting Begroting Begroting

Werkgeverssubsidie begeleid werken 46.580              -                       78.692                   

Totaal werkgeverssubsidie 46.580              -                       78.692              

Personele bezetting Wsw begeleid werken:

Aantal Wsw werknemers (fte) 7,8                   -                       10,0                  

Werkgevers die Wsw medewerkers van Paswerk in dienst hebben in het kader van 'Begeleid werken' ontvangen van Paswerk een subsidie ter hoogte van het 

productiviteitsverlies wat deze medewerkers hebben als gevolg van hun arbeidshandicap. Het bedrag wat hiervoor in 2017 begroot is bedraagt € 46.580 voor 7,8 

Fte begeleid werken. Dit is gemiddels € 6.000 per Fte .






Personeelskosten ambtelijke medewerkers: 2017 2016 2015

Begroting Begroting Begroting

Loonkosten ambtelijke medewerkers:

Bruto lonen 1.462.128          1.314.640          1.612.476          

Sociale lasten 207.228            194.063            217.729            

Pensioenpremies 181.779            187.090            218.473            

Totaal loonkosten ambtelijke werknemers: 1.851.134          1.695.793          2.048.678          

Uitkeringen ambtelijke werknemers:

Betaalde en ontvangen ziekengelden en uitgekeerde wachtgelden -                       -                       2.080                

Totaal uitkeringen ambtelijke werknemers -                       -                       2.080                

Vervoerskosten ambtelijke werknemers:

Reiskostenvergoedingen woon-werk 17.673              16.808              15.140              

Overige reiskostenvergoedingen 28.013              49.397              44.833              

Totaal vervoerskosten ambtelijke werknemers 45.686              66.205              59.973              






 

2017 2016 2015

Begroting Begroting Begroting

Doorbelaste loon- en personeelskosten:

Van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland ontvangen doorbelaste loonkosten 349.774            454.118            443.173            

Van Personeel WZK BV ontvangen doorbelaste loonkosten 2.926.832          3.056.523          3.407.498          

Naar derden doorbelaste loonkosten 188.391-            79.343-              217.262-            

Totaal doorbelaste loonkosten ambtelijke werknemers 3.088.215          3.431.298          3.633.409          

Overige kosten ambtelijke werknemers:

Kosten gepensioneerden -                       3.000                6.000                

Kosten ingehuurde arbeidskrachten 74.000              88.000              98.448              

Bedrijfsgeneeskundige zorg 18.000              24.000              24.000              

Opleidingskosten 60.000              78.000              86.000              

Wervingskosten en aanstellingskosten 9.000                3.600                6.000                

Bedrijfsbijeenkomsten en recepties 12.000              12.000              9.000                

Diverse kosten 13.060              12.300              25.483              

Totaal overige kosten ambtelijke werknemers 186.060            220.900            254.930            

In de doorbelaste loon- en personeelskosten zijn de kosten opgenomen van het reguliere niet regeling gebonden personeel van Paswerk. De naar derden 

doorbelaste loonkosten betreft personeel dat in dienst bij de GR maar ook gedeeltelijk werkzaamheden verricht voor Werkpas Holding BV.





Personele bezetting ambtelijke medewerkers:

Aantal ambtelijke medewerkers (fte): 66,9                  69,8                  80,7                  

In de personele bezetting van ambtelijk medewerkers zijn opgenomen de ingehuurde arbeidskrachten van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) 

en Personeel WZK B.V.

Recentelijk hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. 

Deze nieuwe cao loopt tot 1 mei 2017 maar moet nog wel worden bekrachtigd door de leden van de vakbonden. Volgens het principeakkoord worden de 

salarissen vanaf 1 januari 2016 met 3% verhoogt en van 1 januari 2017 tot 1 mei 2017 komt daar nog eens 0,4% bij. Het loonakkoord vooorziet in een lagere 

ABP-pensioenpremie voor 2016. Hierdoor valt 1,4% loonruimte vrij, die onderdeel is van de totale loonsverhoging van 3,4%. De afspraken uit het principeakkoord 

zijn uitgangspunt voor de berekening van de loonkosten in de begroting 2017.

Het aantal fte's komt in 2017 uit op effectief gemiddeld 66,9 fte rekeninghoudend met het feit dat nog enkele medewerkers gedeeltelijk werkzaamheden 

verrichten voor het re-integratieonderdeel Pasmatch Personeelsdiensten BV. Er zijn geen vacatures opgenomen.












 

Overige kosten: 2017 2016 2015

Begroting Begroting Begroting

Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa:

Gronden en voorzieningen aan terreinen 18.000              18.500              18.939              

Gebouwen 502.000            501.000            502.321            

Vervoermiddelen 152.000            155.000            162.378            

Machines, apparaten en installaties 180.000            230.000            224.751            

Overige materiële vaste activa 21.257              13.827              7.743                

Totaal afschrijvingen 873.257            918.327            916.132            

Rente:

Rentelasten:

Rente langlopende leningen BNG 71.064              78.624              86.184              

Rente rekening-courant BNG en ING 40.936              55.626              26.250              

Overige rentelasten 15.750              15.750              

Totaal rentelasten 112.000            150.000            128.184            

Rentebaten:

Rente saldi U/G -                       -                       -                       

Overige rentebaten -                       -                       -                       

Totaal rentebaten -                       -                       -                       

Saldo rente baten & lasten 112.000            150.000            128.184            

Voor een nadere specificatie van de langlopende leningen zie overzicht: 'Staat van geldleningen met een looptijd langer dan één jaar'.

2017 2016 2015

Begroting Begroting Begroting

Huur:

Gebouwen, installaties & erfpachtcanon 149.510 140.000 315.000

Overige bedrijfs- & transportmiddelen 222.000 217.189 165.000

Totaal huur 371.510 357.189 480.000

Onderhoudskosten:

Gebouwen, terreinen & installaties 192.500            223.000            206.500            

Machines, hard- & software, inventaris & vervoermiddelen 473.000            495.800            516.000            

Kleine aanschaffingen 100.000            120.000            112.000            

Schoonmaakkosten & vuilafvoer 49.180              58.000              60.000              

Totaal onderhoudskosten 814.680            896.800            894.500            

Energieverbruik:

Elektriciteit 150.000            150.963            166.000            

Gas 150.000            120.000            148.000            

Water 12.000              11.988              12.000              

Brandstof machines & vervoermiddelen 205.000            226.875            225.000            

Totaal kosten energieverbruik 517.000            509.826            551.000            

Belastingen en verzekeringen:

Totaal belastingen en verzekeringen 247.500            257.500            245.500            

Onder de kosten van belastingen en verzekeringen zijn opgenomen onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting, milieubelasting, heffing waterkwaliteit, 

wegenbelasting motorvoertuigen en kosten van bedrijfsverzekeringen. 







 

Vervolg overige kosten: 2017 2016 2015

Begroting Begroting Begroting

Algemene kosten:

Indirecte productiekosten:

Verpakkingsmateriaal & orderkosten 20.750              31.611              23.200              

Opslag-, distibutie- & vrachtkosten 21.000              30.792              35.000              

Totaal indirecte productiekosten 41.750              62.403              58.200              

Commerciële kosten:

Reclame & acquisitiekosten 15.000              17.200              19.200              

Advertentiekosten -                       3.500                3.600                

Totaal commerciële kosten 15.000              20.700              22.800              

Kosten dienstverlening derden:

Advieskosten derden 95.000              60.000              86.900              

Salarisverwerking derden 59.250              55.000              53.000              

Totaal kosten dienstverlening derden 154.250            115.000            139.900            

Overige algemene kosten:

Kantoorkosten 146.250            161.970            178.300            

Beveiligingskosten 32.250              34.000              36.000              

Accountantskosten 35.000              35.000              36.000              

Vergader- en representatiekosten 15.600              16.000              12.000              

Kosten kantine (saldo van opbrengsten en kosten) 115.000            130.000            151.000            

Diverse kosten 24.000              22.000              30.000              

Totaal overige algemene kosten 368.100            398.970            443.300            

Totaal algemene kosten 579.100            597.073            664.200            




2017 2016 2015

Begroting Begroting Begroting

Diverse kosten:

Kosten afboeking oninbare vorderingen -                       -                       12.000              

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 9.000                15.000              -                       

Diverse kosten -                       5.000                3.000                

Totaal diverse kosten 9.000                20.000              15.000              

Incidentele baten (+) en lasten (-):

Incidentele baten:

Boekwinst desinvesteringen materiële vaste activa -                       -                       -                       

Incidentele lasten:

Lasten voorziening personeel -                       -                       -                       

Boekverlies desinvesteringen materiële vaste activa -                       -                       -                       

Totaal incidentele baten en lasten: -                       -                       -                       






 

Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Wsw: 2017 2016 2015

Begroting Begroting Werkelijk

Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Wsw 20.256.671        21.596.157        23.281.763        

Aantallen Wsw Uitvoeringskosten Wsw Subsidie Wsw Bijdrage gemeenten

per gemeente (SE) 2017 2017 2017

Bloemendaal 25,2                  641.574            639.454            2.120                

Haarlem 615,1                15.638.493        15.586.823        51.670              

Haarlemmerliede & Spaarnwoude 4,0                   101.274            100.940            335                   

Heemstede 65,7                  1.669.497          1.663.981          5.516                

Zandvoort 24,6                  626.369            624.300            2.070                

Buitengemeenten 62,1                  1.579.462          1.574.244          5.219                

796,7                20.256.670        20.189.742        66.928              

De uitvoeringskosten Wsw zijn het saldo van alle opbrengsten en kosten betreffende de uitvoering van de Wsw in de gemeenschappelijke regeling. Het bedrag 

van de uitvoeringskosten per (deelnemende) gemeente is bepaald aan de hand van de verhouding van het aantal Wsw'ers in een gemeente ten opzichte van het 

totale aantal Wsw'ers. Voor 2017 resteert een tekort van € 66.900 waarvoor, naar rato van het aantal SE's, een bijdrage wordt gevraagd van de gemeenten.















 











R
e

se
rv

e
s,

 v
o

o
rz

ie
n

in
g

e
n

 e
n

 g
e

ld
le

n
in

g
e

n

R
e

se
rv

e
s:

B
o

e
k
w

a
a

rd
e

D
o

ta
ti

e
s

O
n

tr
e

k
k
in

g
e

n
B

o
e

k
w

a
a

rd
e

(b
e
d
ra

g
e

n
 in

 E
u
ro

)
3
1
-1

2
-2

0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
7

3
1
-1

2
-2

0
1
7

A
lg

e
m

e
n
e
 r

e
s
e
rv

e
6
.2

1
9
.8

9
1

0
0

6
.2

1
9
.8

9
1

T
o

ta
a

l 
re

se
rv

e
s

6
.2

1
9
.8

9
1

0
0

6
.2

1
9
.8

9
1

S
ta

a
t 

v
a

n
 g

e
ld

le
n

in
g

e
n

 m
e

t 
e

e
n

 l
o

o
p

ti
jd

 v
a

n
 l

a
n

g
e

r 
d

a
n

 é
é

n
 j

a
a

r:

(b
e
d
ra

g
e

n
 in

 E
u
ro

)

J
a

a
r

L
o

o
p

ti
jd

O
o

rs
p

ro
n

k
e

li
jk

B
o

e
k
w

a
a

rd
e

O
p

n
a

m
e

A
fl

o
ss

in
g

B
o

e
k
w

a
a

rd
e

R
e

n
te

 %
B

e
d

ra
g

 r
e

n
te

R
e

st
a

n
t 

lo
o

p
ti

jd

le
n

in
g

in
 j

a
re

n
b

e
d

ra
g

 l
e

n
in

g
3
1
-1

2
-2

0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
7

3
1
-1

2
-2

0
1
7

2
0
1
7

in
 j

a
re

n

2
0
0
6

2
0
,0

3
.5

0
0
.0

0
0

1
.7

5
0
.0

0
0

0
1
7
5
.0

0
0

1
.5

7
5
.0

0
0

4
,3

2
7
1
.0

6
4

9
,0

0

3
.5

0
0
.0

0
0

1
.7

5
0
.0

0
0

1
7
5
.0

0
0

1
.5

7
5
.0

0
0

7
1
.0

6
4





 



Meerjarenoverzicht 2015 - 2020: 2016 2017 2018 2019 2020

(bedragen in Euro) Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Opbrengsten

Netto omzet 10.602.888     10.288.702     10.020.863     9.777.946      9.498.251      

Overige opbrengsten 132.500         135.000         137.500         140.000         142.500         

Totaal opbrengsten 10.735.388     10.423.702     10.158.363     9.917.946      9.640.751      

Personeelskosten Wsw

Bruto lonen 17.706.582     16.558.455     16.259.780     15.990.669     15.650.232     

Sociale lasten en pensioenpremies 4.697.544      4.491.841      4.405.596      4.328.889      4.231.557      

Overige kosten 806.507         934.936         903.469         871.162         835.739         

Totaal personeelskosten Wsw 23.210.633     21.985.231     21.568.846     21.190.720     20.717.529     

Personeelskosten ambtelijke medewerkers

Ambtelijke medewerkers: bruto lonen 1.314.640      1.462.128      1.433.753      1.429.728      1.399.346      

Ambtelijke medewerkers: sociale lasten en pensioenpremies 381.153         389.006         381.457         380.386         372.303         

Ambtelijke medewerkers: vervoerskosten 66.205           45.686           44.800           44.674           43.725           

Doorbelaste loonkosten derden 3.510.641      3.276.606      3.284.502      3.250.028      3.256.279      

Overige personeelskosten 79.343-           188.391-         188.391-         188.391-         188.391-         

Aanwending voorziening personeel 220.900         186.060         188.851         191.683         194.559         

Totaal personeelskosten ambtelijke medewerkers 5.414.196      5.171.095      5.144.972      5.108.109      5.077.821      

Overige (bedrijfs-) kosten

Afschrijvingskosten vaste activa 918.327         873.257         864.469         824.469         774.469         

Rente 150.000         112.000         112.000         112.000         112.000         

Huur 357.189         371.510         377.082         382.738         388.479         

Onderhoudskosten 896.800         814.680         769.710         740.756         711.817         

Kosten energie 509.826         517.000         515.680         516.014         518.089         

Belastingen en verzekeringen 257.500         247.500         247.670         247.858         248.063         

Algemene kosten 597.073         579.100         571.284         563.504         555.761         

Diverse kosten 20.000           9.000             9.000             9.000             9.000             

Totaal overige (bedrijfs-) kosten 3.706.716      3.524.046      3.466.895      3.396.338      3.317.679      

Incidentele baten (+) en lasten (-) -                    -                    -                    -                    -                    

Resultaat deelnemingen -                    -                    -                    -                    -                    

Uitvoeringskosten Wsw 21.596.157     20.256.670     20.022.350     19.777.221     19.472.278     

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Wsw 21.596.157     20.256.670     20.022.350     19.777.221     19.472.278     

Exploitatieresultaat -                    -                    -                    -                    -                    

Operationeel resultaat 1.614.476      1.728.561      1.546.496      1.413.499      1.245.251      

Uitvoeringskosten Wsw per gemeente

Uitvoeringskosten Wsw Bloemendaal 710.137         641.574         645.832         648.009         651.381         

Uitvoeringskosten Wsw Haarlem 16.741.379     15.638.493     15.477.997     15.316.012     15.105.900     

Uitvoeringskosten Wsw Haarlemmerliede & Spaarnwoude 121.243         101.274         101.947         102.290         102.823         

Uitvoeringskosten Wsw Heemstede 1.723.514      1.669.497      1.659.179      1.623.604      1.565.488      

Uitvoeringskosten Wsw Zandvoort 707.739         626.369         614.246         607.794         606.485         

Uitvoeringskosten Wsw buitengemeenten 1.592.146      1.579.462      1.523.150      1.479.512      1.440.200      

Uitvoeringskosten Wsw 21.596.157     20.256.670     20.022.350     19.777.221     19.472.278     

Subsidie Wsw per gemeente

Subsidie Wsw Bloemendaal 663.638         639.454         622.304         616.002         613.897         

Subsidie Wsw Haarlem 15.645.180     15.586.823     14.914.114     14.559.502     14.236.624     

Subsidie Wsw Haarlemmerliede & Spaarnwoude 113.304         100.940         98.233           97.238           96.906           

Subsidie Wsw Heemstede 1.610.661      1.663.981      1.598.733      1.543.409      1.475.402      

Subsidie Wsw Zandvoort 661.397         624.300         591.868         577.773         571.584         

Subsidie Wsw buitengemeenten 1.487.895      1.574.244      1.467.660      1.406.434      1.357.323      

Subsidie Wsw 20.182.075     20.189.742     19.292.912     18.800.357     18.351.737     

Bijdrage uit P-budget per gemeente 

Bijdrage Wsw Bloemendaal 46.499           2.120             23.528           32.007           37.484           

Bijdrage Wsw Haarlem 1.096.199      51.670           563.882         756.510         869.276         

Bijdrage Wsw Haarlemmerliede & Spaarnwoude 7.939             335               3.714             5.052             5.917             

Bijdrage Wsw Heemstede 112.853         5.516             60.446           80.195           90.087           

Bijdrage Wsw Zandvoort 46.342           2.070             22.378           30.021           34.900           

Bijdrage Wsw buitengemeenten 104.251         5.219             55.490           73.078           82.877           

Totaal bijdrage uit P-budget gemeenten 1.414.082      66.928           729.439         976.864         1.120.541      





 











 







