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Betreft

: Oplegger (met Aanbiedingsbrief) jaarverslag Halte Werk 2017

Behandelwijze: ter besluitvorming (hamerstuk)
Uitkomsten coördinatie overleg: de constructieve inhoudelijke opmerkingen van de financieel adviseurs van de HAL-gemeenten uit het coördinatie overleg d.d. 21.03.2018 op een eerdere versie van
het jaarverslag zijn verwerkt en hebben geresulteerd in de versie van het jaarverslag dat in het BT van
29.03.2018 is besproken. De opmerkingen van het BT Halte Werk zijn t.b.v. het coördinatie overleg
d.d. 04.04.2018 verwerkt en verspreid. De inhoudelijke opmerkingen van 5 en 6 april jl. op het jaarverslag zijn opgenomen in ‘Nieuwe vragen en antwoorden financiële stukken Halte Werk’. Op een aantal
onderdelen is het jaarverslag tekstueel aangepast. (NB. De aanpassingen zijn traceerbaar in de versie
met wijzigingen.)
De aanpassingen zijn niet van invloed geweest op de eerdere bevindingen van de accountant die zijn
voortgekomen uit de accountantscontrole.
Tevens is op verzoek van het BT een toelichting op beleidsresultaten 2017 (grote geldstroom) in de
vorm van een presentatie bijgevoegd.
Kernpunten memo.
De gemeenschappelijke regeling Halte Werk dient conform artikel 21 van de GR uiterlijk 15 april de
jaarrekening van het afgelopen jaar aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toe te
zenden.
Met bijgaande aanbiedingsbrief nodigen we de gemeenteraden uit hun zienswijzen in te dienen.
Besluit BT Halte Werk.
Het bestuur Halte Werk besluit:
Akkoord te gaan met het jaarverslag en deze met de aanbiedingsbrief voor zienswijze aan te bieden
aan de gemeenteraden.
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Aan

: De gemeenteraden van de gemeenten deelnemend in Halte Werk

Afschrift

: Leden van het bestuurlijk team van Halte Werk

Betreft

: Aanbiedingsbrief bij ontwerp jaarrekening 2017

Alkmaar, 5 april 2018

Geachte leden van de Gemeenteraden,
Hierbij treft u aan de ontwerp jaarrekening 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringorganisatie Halte Werk.
Wij nodigen u uit, zoals bepaald in artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling, hierop uw zienswijze naar voren te brengen. Wij zien deze zienswijze graag uiterlijk 1 juli 2018 tegemoet.
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Ontwerp jaarrekening 2017
Algemeen
Dit jaarverslag Halte Werk bevat het financieel jaarverslag en de wettelijk verplichte onderdelen. Het
jaarverslag rapporteert over de exploitatie van de kleine geldstroom, dit zijn de organisatiekosten van
de GR BVO Halte Werk. Het BT Halte Werk wordt via kwartaalrapportages geïnformeerd.
De uitgaven die gedaan zijn voor de grote geldstroom betreffen de daadwerkelijke kosten van de bij
Halte Werk belegde uit te voeren wetten zoals de participatiewet (t.b.v. re-integratie), Wet tot Bundeling van uitkeringen en inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG), het Besluit bijstandsverlening
zelfstandigen 2004 (BBZ 2004) en middelen t.b.v. het minimabeleid en Bijzondere Bijstand. Deze kosten worden door de deelnemende gemeenten zelf verantwoord in hun jaarrekening.
Nadere gegevens over de uitvoering van bovenstaande wetten wordt u in een separaat document nagezonden. Hierin zullen onder andere de in- en uitstroom gegevens van de bijstandsgerechtigden per
gemeente in 2017 worden opgenomen.
Resultaat
Het voordelig resultaat Halte Werk bedraagt over 2017 € 118.693. Ten opzichte van de begroting is dit
een nadeel van € 1.370.095.
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