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De jaarrekening 1999 van Drechtwerk is voor u ter inzage gelegd. Na de behandeling dient uw
raad uiterlijk 27 juni a.s. commentaar in te dienen bij het bestuur van Drechtwerk.
In onze aanbiedingsbrief reageren wij op de hoofdlijnen van de aangeboden jaarrekening.
Drechtwerk zit, enerzijds als gevolg van externe ontwikkelingen en anderzijds in aansluiting op de
doo rgev oerd e reo rgan isatie , in ee n ver and ertra ject. D it betr eft zo wel d e visie op h et SW -bed rijf
- discussie over het "arbeidsontwikkelingsbedrijf" - als omschakelingen in de organisatie:
ontwikkeling van de divisie Arbeidsontwikkeling, vermindering ambtelijke formatie.
De financiële positie van Drechtwerk is niet geruststellend. Wel is sinds een aantal jaren weer een
positief resultaat behaald, maar dit is uitermate beperkt en in hoge mate gerealiseerd met
incidentele baten. De winstverwachtingen voor de komende jaren zijn niet hoog. Er is een
behoorlijk nega tief eigen vermo gen me t nauwe lijks perspectief op verb etering.
De jaarrekening sluit op een omzet van ƒ 125 miljoen met een voordelig resultaat van
ƒ 38.000,--. Ten opzichte van de begroting 1999 is het resultaat mager. Begroot was een
voordeel van ƒ 850.00 0,--. Het resultaat sluit wel aan bij de ontwikkeling van de tussentijdse
rapportages gedurende 1999. Goed draaiden de divisies Dienstverlening, Detacheringen en
Ondernemingen. Minder goed de divisies Industriële Produkten en Verpakken. Daarnaast hebben
onverwa chte en incide ntele baten in n iet geringe ma te bijgedragen aan het uiteind elijke resultaat.
Dit zijn:
C een voord eel op de W VA (W et Vermind ering Afdrach ten);
C een, in een laat stadium, verhoogde rijksvergoeding;
C herwaa rdering van ac tiva (immateriee l en gebou wen) in een laat stadium (de cembe r).
In de exploitatie is het achterblijven van de Toegevoegde Waarde (TW) opvallend, met name door
aanzienlijk hogere kosten bij orders (ƒ 14,8 miljoen om ƒ 9,4 miljoen begroot). De netto-omzet
was wel volgens verwachting.
Drechtwerk berekent de millenniumkosten op ƒ 1 miljoen waarvan de helft urenverantwoording
van eigen personeel en de helft vervanging apparatuur en inhuur van extern personeel (de
verantwo ording zit versnippe rd in de jaarrekening ). Een aanta l gemeen ten, waaro nder Dordre cht,
heeft wel het aandeel in de rijksvergoeding voor millenniumkosten doorbetaald en een aantal
gemeenten niet. Drechtwerk heeft haar aandeel in de rijksvergoeding die de gemeenten ontvingen
becijferd op ƒ 669.000,--. Hiervan is ƒ 512.000,-- daadwerkelijk ontvangen.
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De reguliere bijdrage, gebaseerd op het aantal wsw'ers uit de gemeente, bedroeg over 1999
ƒ 1.144.000,--. Dit ligt in de lijn der verwachting. In de gemeentebegroting Welzijn was rekening
gehoud en met ee n bijdrage van ƒ 1.163.00 0,--.

Balans
Opv allen d is he t neg atiev e eig en ve rmo gen van r uim ƒ 7 miljo en. N aar d e me ning van d e dire ctie
van Drechtwerk zal hier de komende jaren, gezien de beperkte winstverwachtingen, geen
verandering in komen.
Daarnaast zijn de financiële plichten voor vakantiegeld en het verlofsaldi, in verband met het
wegvallen van het "Besluit Lasten", op de balans verantwoord. Dit komt daarmee in 1999 in de
jaarrekening eenmalig dubbel tot uiting (in 1999 is ook vakantiegeld uitbetaald over een deel van
1998). Feitelijk betekent dit een aanzienlijke toename van het negatieve eigen vermogen.

Reo rgan isatie
De totale variabele reorganisatiekosten zullen lager uit te pakken: ƒ 10 miljoen in plaats van
ƒ 16 miljoe n. He t dale n van de re orga nisat ieko sten vindt zijn oo rzaa k in ee n suc cesv olle
herplaatsing van ambtelijk personeel. Overigens zal ook de totale inkrimping van de ambtelijke
formatie achterblijven bij de verwachtingen ten tijde van de reorganisatie.
De de elnem ende gem eente n nem en ee n dee l van de reorga nisatiek osten voor h un rek ening . In
1999 heeft Dordrecht voor ruim ƒ 1,5 miljoen bijgedragen in de reorganisatiekosten. De
eindbalans va n de variabele reo rganisatiekosten zal eind 2000 w orden opg emaak t.

Voorstel
Wij stellen u voor de jaarrekening 1999 van Drechtwerk goed te keuren. In onze aanbiedingsbrief
over de begroting 2001 en de meerjarenraming wijzen wij op het belang van een realistische
(financieel) risico notitie van het management van Drechtwerk aan het bestuur. De
verantwo ording over he t jaar 1999 bev estigt het belang van dat ge vraagde inzich t.
De commissie onderwijs en welzijn wordt op 31 mei over dit voorstel gehoord.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
de se creta ris
de burgemeester

F. Fluit l.s.

C. Sas l.b.

