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Opening
De voozítter opent de vergadering en heet allen welkom.
Vanwege de maatregelen rondom het Coronavírus, wordt deze vergadering gehouden
middels een videoverbinding metalleen deelname van de wethouders, de algemeen
directeur en controller.

2.

Medodelingen
Er zijn geen mededelingen,

3.

Vcreleg vrn dc bcotuurrveryadering vanl2 maart 2020
Het verclag wordt ongewijzigd goedgekeurd,
Naar aanleidino van het verslaq.
'Het secretariaat van de heer Roduner zou een aßpraak regelen voor een bestuurlijk
overleg met de wethouder(s) van de gemeente Haarlemmermeerom hun toekomstplannen t.a.v. het Paswerk tenein en omgeving te bespreken. Dif is nog niet gelukt; de
voozitter gaat hier achteraan,

4.

Jaarrekening 2019 GR Paswerk
De algemeen directeur geeft een korte toelichting op de Jaarrekening. Hij verwijst naar
de nagestuurde memo, waarin hij het bestuur geTnformeerd heeft over aanpassing van
het jaarresultaat 2019 van Paswerk. De reden hiervoor is de openstaande vordering
van Paswerk op HMC. Twee bestuursvergaderingen terug is reeds gerapporteerd over
de financiële problemen bü HMC. ln de vorige bestuursvergadering is gemeld dat er
een oplossing gevonden leek te zijn en dat er-een afbetalingsregeling was getroffen.
Helaas kwam vorige week het berichtdat HMG toch failliet is. Híerdoor is Paswerk
verplicht om de nog openstaande vordering van 2019 alsnog in de Jaarrekening te
ven¡verken. Dit betekent dat de winst over 2019 naar beneden wordt bijgesteld met een
bedrag van € 63.000 ex. BTW. Het jaarresult¡aat van Paswerk komt daardoor nu uit op €
369.000.
ln de eerste maanden van 2020 heeft Paswerk ogk nog diensten aan HMC verleend.
De vordering hiervan wordt in 2020 afgeboekt. Het is afwachten of er mogelijk nog iets
van deze schade terugbetaald l<an worden uit het faillissement.
De algemeen directeur verwacht niet dat HMC overgenomen wordt door een andere
maatschappij. Momenteel circuleert de naam van een andere partij, die de serviceverlening van hulpgoederen WMO in Haarlem e.o. kan ovememen. Deze partij is goed
gekapitaliseerd en Paswerk werkt al op bescheiden schaal met hen samen. Het is
æfrter aan de gemeenten om te besluiten of zij met deze partij in zee willen.
De confoller zal de jaarrekening 2019 GR Paswerk aanpassen en stuurt deze naar de
accountant voor een nieuwe accountantsverklaring. Vervolgens wordt de aangepaste
Jaanekening met nieuwe accountanbverklaring ter goedkeuring verstuurd naar de
Colleges van B&W van de GR gemeenten.
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Het bestuur heeft verder geen vragen of opmerkingen over de Jaarrekening 2019 van
Faswerk en besluit deze ooed te keuren. Het bestuur complimenteert directie en
medewerkers met het mooie. resultaat.
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5.

Sociaal Jaarverslag 2019 GR Paswerk
Het bestuur heeft met belangstelling kennisgenomen van de digitale versie van het
Sociaal Jaarverslag. Op vezoek van het bestuur wordt een gedrukt exemplaar
nagestuurd.
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Stand van zaken Paswerk m.b.t. de Coronacrisis
De algemeen directeur licht de actuele situatie bij Paswerk toe.
Paswerk draait momenteel op halve kracht. De meest kwetsbare mensen zijn naar huis
gestuurd. De teamleiders en jobcoaches proberen telefonisch in contact te blijven met
deze mensen omdat zij de sociale contacten erg missen. De overige medewerkers,
werken op de benodigde afstand van elkaar. Er zijn op dit moment geen Corona
besmettingen onder het personeel.
De omzet voor de KLM (besteksetjes samenstellen) is grotendeels weggevallen. De
afdeling Was heeft wel veel extra werk met het vouwen van lijfgoed voor verpleeghuizen e.d. De overige activiteiten worden voortgezet in 2 teams, dus dat geat minder
snel.
De omzetcijfers van maart laten een daling zien van 3o/o t.o.v. de begroting. Voor de
maanden april en mei wordt een gehalveerde omzet venryacht. Waarschijnlijk kan

Paswerk zich niet kwalificeren voor de NOW+egeling. Paswerk moet bij haar eigen
omzet nl. ook alle subsidies meetellen. De omzetderving komt dan waarschijnlijk rond
de 20% uit en de NOW-regeling start pas vanaf een omzetdewing van 2OYo.
De controller deelt mee dat deze crisis ook effect heeft op de kleinere ondernemers die
bij Paswerk bedrijfsruimte huren. Een aantal van hen heeft Paswerk gevraagd coulant
te zijn in de huurvordering, één kleine huurder heeft het contract opgezegd. Met de
grotere huurders is vooralsnog geen probleem.
Hij geeft aan dat Paswerk met de BNG heeft afgesproken om, indien nodig, extra
kasgeld aan te trekken. De algemeen directeur venracht dat Paswerk tot de zomer
geen liquiditeitsprobleem zal hebben, zolang de subsidiestroom vanuit de gemeenten
doorloopt. Hij zal een afspraak maken met de wethouder SoZaWe en de directeur Werk CB
& lnkomen van Haarlem om dit te bespreken daar Haarlem de grootste opdrachtgever
van Paswerk is.
Het bestuur wenst de directie succes in deze spannende Coronatrjd en vezoekt om in
de begeleidende brief bíj het Sociaaljaarverslag, een alinea op te nemen dat het
bestuur meeleeft met het bedrijf en zijn medewerkers.
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Suggesties agenda volgende bestuursvergadering
Dit agendapunt is niet behandeld.
De eerstvolgende bestuursvergadering is gepland op 14 mei a.s.
ln de bestuursvergadering van juli a.s. moeten de Begroting 2021 en de Jaarrekeníng

2019 van Paswerk vastgesteld worden!

8.

Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag

9.

Sluiting
De voorzitter sluit, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering

Cruquius
De voorzitter
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Besluiten- en afsprakenlijst van de vergadering van het Bestuur van het Werkvoolzieningsschap ZuidKennemerland d.d. 9 april 2020.

Aanwezig:

Dhr. F. Roduner (voorzitter), de J. Brendsen, J.F. Struijf en mevrouw S, de Roy-van Zuidewijn
(leden), de heren C. Boon, algemeen directeur, W. Mooijekind, controller

Afwezig:

De heren M. Klein, bestuursadviseur. P. Huurdeman (bestuursadviseurs)en mw. A. van
Outvorst, beleidsadviseur gemeente Haarlem en Zandvoort en mw. M. Ettema, beleidsadviseur
IASZ.

De nummers die genoemd worden bij de besluiten, corresponderen met de nummer van het agendapunt in het
verslag van deze vergadering.

Verslag van de bestuurcvergadering van 12 maart 2020
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Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Jaarrekening 2019 GR Paswerk

4.

Het bestuur besluit de Jaarrekening 2019 van de GR Paswerk ongewijzigd goed te keuren.

Sociaal Jaarverclag 2019 Paswerk
Het bestuur heeft kennis genomen van het Sociaal Jaarverslag 2019
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