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Etten-Leur, 15-04-2020

Geacht college,
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2019 aan van het Werkplein Hart van West-Brabant.
De jaarstukken 2019 zijn in het Algemeen Bestuur van 15 april vastgesteld.
Procedure
In de gemeenschappelijke regelingen is in artikel 41, lid 5 bepaald dat het dagelijks bestuur de
jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, vergezeld van de daarbij behorende documenten
zoals omschreven in lid 1 (jaarrekening, jaarverslag, berekening van de door de deelnemers
verschuldigde bijdrage, alsmede het rapport van bevindingen accountant) ter kennisneming toe zendt
aan de raden van de gemeenten. Conform het gestelde doen wij u hierbij de jaarstukken 2019
toekomen. Deze stukken zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de accountant. De
accountantsverklaring wordt nog separaat toegezonden. In verband met de Coronacrisis loopt dit
enige vertraging op.
Inhoudelijk
De jaarstukken 2019 geeft de resultaten op het gebied van Werk en Participatie, Inkomen,
Inkomensondersteuning en de besteding van de kosten van bedrijfsvoering. Sprake is van een positief
resultaat van € 339.793 voor alle programma’s en bedrijfsvoeringskosten.
Door het algemeen bestuur is op 15 april besloten om deze jaarstukken 2019 onder voorbehoud van
goedkeuring door de accountant vast te stellen en om van het voordelig resultaat
bedrijfsvoeringskosten een bedrag van € 96.937 voor het Werkplein beschikbaar te houden zodat in
2020 de benodigde afrondende investeringen in digitalisering producten en papieren archief nog
kunnen plaatsvinden. De rest van het resultaat wordt met de gemeenten afgerekend..
Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met dhr. Dekker, teamhoofd
Besturing en Control. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-11870576 of via email
arjan.dekker@werkpleinhartvanwest-brabant.nl.
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant
namens deze,

De heer M. Does
Directeur
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