Voorstel algemeen bestuur

Het dagelijks bestuur stelt voor om een bestemmingsreserve “Pilot Max WW”
in te stellen.
Kaders:
BBV / Nota reserves en voorzieningen


Reserves zijn middelen die het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland
apart zet voor de realisatie van haar beleid.



Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan het algemeen bestuur een bepaalde
bestemming heeft gegeven.



Voor alle bestemmingsreserves geldt dat het algemeen bestuur over aard en
omvang kan beslissen.



De instelling van een bestemmingsreserve en voorziening vereist altijd een
algemeen bestuursbesluit.

In het algemeen bestuursbesluit waarin een bestemmingsreserve of een voorziening
wordt ingesteld moet ingegaan worden op:
a. de omschrijving van het doel waarvoor de reserve of voorziening moet worden
gevormd.
b. De gewenste of noodzakelijke, minimale en/of maximale omvang.
c. De omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen (structureel of
incidenteel), inclusief onderbouwing daarvan bijvoorbeeld op basis van een
meerjarenonderhoudsplanning.
d. De dekking van de stortingen.
e. De looptijd
Middelen O+O fonds ARM (ESF-subsidie aanvraag 2012/2013)
In oktober 2016 is bekend geworden dat de middelen van het O+O-fonds ARM definitief
zijn toegekend, het gaat om een bedrag van € 60.237. Deze middelen zijn achteraf
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toegekend en in het kader van het voorzichtigheidsprincipe niet verwerkt in voorgaande
jaarrekeningen.
In artikel 2.1.1 van de Nota reserves en voorzieningen wordt aangegeven dat een
reserve kan worden ingesteld voor het veiligstellen van bijdragen van derden of niet
benutte delen ervan, waarvan de verplichting tot het doen van uitgaven zich pas in
latere jaren voordoet, maar waarvan de aanwending niet is gebonden en of waarop
geen terugbetalingsverplichting rust. Het managementteam wil in 2017 deze middelen
inzetten voor de Pilot max WW:
De instroom in de bijstand is nog steeds groot. Een deel van de cliënten stroomt door
na de maximale duur van hun WW-uitkering (landelijk stroomt 6% van de instroom WW
door naar de bijstand en van degenen die maximale WW hebben bereikt stroomt 16%
door naar de bijstand).
Bij een proef in Den Bosch kregen WW'ers drie maanden voor afloop van hun uitkering
extra hulp bij het zoeken naar werk. Dat leidde tot een verminderde doorstroom naar
de bijstand van 30 tot 40 procent. In 2017 willen wij hiermee een pilot starten in
Westfriesland.
Het dagelijks bestuur vraagt het algemeen bestuur in te stemmen met:
-

Het oprichten van een bestemmingsreserve ‘Pilot Max WW’.

-

Deze reserve te voeden met de storting van de middelen van het O+O-fonds
ARM in de jaarrekening 2016.

-

Vanuit deze reserve in het jaar 2017 te financieren: activiteiten in het kader van
de ‘Pilot Max WW’.

Hoorn, 9 maart 2017
het algemeen bestuur,
de voorzitter,

de directeur,

A.J. de Jong

M.J. Dölle
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