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1 FOTOVERANTWOORDING                               

Alle foto’s in dit jaarverslag zijn afkomstig uit het Dwaan Magazine. Dit magazine is gemaakt voor en 

door medewerkers van Empatec / Pastiel. Hierin staan foto’s van onze medewerkers met hun 

verhalen over het Dwaan traject tot nu toe. Het doel van dit magazine is om het verandertraject 

Dwaan.2019 in beeld te brengen. 
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PROGRAMMAVERANTWOORDING 

De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West is 100% aandeelhouder van NV Empatec. De 

gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten De Friese Meren, 

Franekeradeel, Harlingen, het Bildt, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Súdwest-

Fryslân, Terschelling en Vlieland met als doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze doen 

uitvoeren van taken van en voor deze deelnemende gemeenten op het terrein van de 

gesubsidieerde arbeid. 



 

1 VERSLAG DAGELIJKS BESTUUR 

De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West is 100% aandeelhouder van NV Empatec. De 

gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten De Fryske Marren, 

Franekeradeel, Harlingen, het Bildt, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Súdwest-

Fryslân, Terschelling en Vlieland met als doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze doen 

uitvoeren van taken van en voor deze deelnemende gemeenten op het terrein van de 

gesubsidieerde arbeid. 

Het jaar 2015 was het eerste jaar dat de Participatiewet geheel van kracht was en het eerste jaar dat 

Fryslân-West heeft geopereerd na het ‘op slot gaan’ van de oude regeling inzake Sociale 

Werkvoorzieningen (de WSW). Het is het eerste jaar geweest van de ontschotting en, dat moet ook 

gezegd worden, het eerste jaar van een reeks flinke efficiencykortingen die stapsgewijs zullen 

oplopen naar een bedrag van tussen de € 4 en € 5 miljoen in 2020. Het afgelopen jaar was dat nog 

een bedrag van € 2,1 miljoen. 

Om dit oplopende tekort het hoofd te bieden heeft de Directie van NV Empatec reeds in 2014 een 

herstructureringsprogramma opgestart, DWAAN.2019, dat is aangevuld met een Bestuurlijk 

Convenant met randvoorwaarden dat door het Algemeen Bestuur is vastgesteld in datzelfde jaar. De 

WSW wordt weliswaar uitgefaseerd, maar desondanks is het de mening van NV Empatec en het 

Algemeen Bestuur van Fryslân-West dat de Mienskip groot belang heeft bij een economisch gezond 

bedrijf dat voor iedereen met een beperking werk, inkomen, groei, identiteit en zelfstandigheid 

betekent of kan betekenen. Om dit te realiseren heeft NV Empatec de opdracht om het operationeel 

resultaat zodanig te verbeteren, dat uitvoering van oude en nieuwe regelingen mogelijk blijft met de 

bedragen die de gemeenten hier in de toekomst voor zullen krijgen van het Rijk, aangevuld met een 

bescheiden eigen bijdrage. Daar is DWAAN.2019 voor in de steigers gezet en daar is het Bestuurlijk 

Convenant voor afgesloten. 

Het Bestuurlijk Convenant wijst onder meer Empatec aan als voorziening Beschut Werken als 

onderdeel van de reeds eerder vastgestelde ‘stip op de horizon’, namelijk een doorontwikkeld en 

breed werk- en re-integratiebedrijf. Het is dan ook een teleurstelling dat de indicatiestelling voor 

Beschut Werken, maar ook voor het doelgroepenregister bij het UWV zo lastig en traag blijkt te 

gaan. Namens het Bestuur spreek ik de hoop uit dat dit slechts een tijdelijk aanloopprobleem is, 

want anders zal het niet alleen voor NV Empatec, maar voor de Mienskip als geheel erg lastig 

worden om de sociale opdracht te kunnen verwerkelijken. 

Ook op het gebied van re-integratie gebied is in 2015 veel gebeurd. Pastiel, sinds 2015 volwaardig 

onderdeel van het sociale werkbedrijf, blijft mensen naar werk begeleiden. Het afgelopen jaar is te 

zien geweest dat de doelgroep wat aan het verschuiven is van mensen die snel aan het werk kunnen 

naar de groep die wat meer afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Dit past ook geheel in de strategie 

van Pastiel en Empatec, die als broer en zus optreden en gezamenlijk voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt werken door dan wel die afstand te verkleinen, dan wel een aangepaste 

werkplek te bieden. 

“Iedereen aan het werk” blijft het motto waarnaar wij streven en waar we in geloven. Dat kan 

binnen of buiten bij Empatec, maar het liefste natuurlijk bij externe werkgevers. Het afgelopen jaar 

zijn in alle werksoorten ontwikkelingen geweest. De tomatenkas in Wier is aangekocht om voor 

langere termijn een groep mensen een werkplek te bieden, maar zeker ook om een nog grotere 

groep aan te laten sluiten in de glastuinbouw in het noordwesten van Fryslân. Ook de 

(groeps)detacheringen ontwikkelen zich volop en zullen in de toekomst alleen maar belangrijker 

worden. Helaas lukt het niet meer om het aantal mensen dat is geplaatst via de regeling Begeleid 



Werken op het oude, hoge, niveau te behouden. Nieuwe wetgeving met de daarbij behorende 

transitievergoeding zorgt ervoor dat onze klanten erg terughoudend zijn geworden met het in dienst 

nemen van onze mensen en dat is natuurlijk jammer. Ook voor Fryslân-West vormen de 

transitievergoedingen een groot financieel risico die, opgeteld bij de reeds genoemde 

budgetkortingen, de financiële uitdaging wel erg hoog maken. 

Gelukkig staan NV Empatec en de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West er financieel nog goed 

voor om de gevraagde transitie te kunnen volbrengen. 

Namens het bestuur spreek ik het vertrouwen uit dat de gezamenlijke koers DWAAN 2019 ertoe zal 

leiden dat Empatec/Pastiel ook in de toekomst een gezonde ondernemende organisatie zal blijven 

en dat de passie voor mensen voorop blijft staan. 

Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West, 

 

Janny Schouwerwou 

Voorzitter 

  



2 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 

Het werkvoorzieningschap Fryslân-West gevestigd te Sneek is namens de gemeenten De Fryske 

Marren, Franekeradeel, , Harlingen, het Bildt, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, 

Súdwest-Fryslân, Terschelling en Vlieland belast met de uitvoering van de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw). 

De hoofddoelstelling van de Wsw blijkt uit artikel 2 van de wet: “De gemeente draagt er zorg voor 

dat zij aan zoveel mogelijk ingezetenen, die blijkens een indicatiebeschikking of 

herindicatiebeschikking tot de doelgroep behoren, een dienstbetrekking krachtens 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aanbiedtvoor het verrichten van arbeid onder 

aangepaste omstandigheden”.  

In artikel 1 van de wet is de doelgroep als volgt gedefinieerd: “Personen, die nog niet de leeftijd van 

65 jaar hebben bereikt en die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend 

onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn”. 

Via een aanwijzingsbesluit is NV Empatec aangewezen voor de uitvoering van de Wsw. In een 

afgesloten samenwerkingsovereenkomst worden jaarlijks afspraken gemaakt over de realisatie van 

de sociale doelstelling overeenkomstig de Wet sociale werkvoorziening. De oprichting van NV 

Empatec heeft er in geresulteerd dat deze Naamloze Vennootschap gepositioneerd wordt als 

uitvoeringsorganisatie van de Wsw. 

Doordat vanaf 2015 de instroom in de Wsw is gestopt, daalde de gemiddelde realisatie van het 

aantal Wsw-arbeidsplekken van 1.189 plekken in 2014 naar 1.161 plekken in 2015. Voor een 

overzicht van de taakstellingen en realisatie per gemeente verwijzen wij naar de bijlage bladzijde 16.  

"Omdat alle kosten, na aftrek van de ontvangen subsidie, worden doorbelast aan NV Empatec, kent 

de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West een resultaat van nihil. Ten gevolge van de in de 

Participatiewet doorgevoerde efficiencykorting zal de doorbelasting aan NV Empatec de komende 

jaren significant stijgen. Om dit op te kunnen vangen is NV Empatec in 2014 een 

herstructureringsprogramma gestart, DWAAN.2019, dat als doel heeft het operationeel resultaat 

van NV Empatec zodanig te verhogen, dat de doorbelasting vanuit de Gemeenschappelijke Regeling 

Fryslân-West blijvend kan worden goedgemaakt. Tegelijkertijd is door het Algemeen Bestuur van 

Fryslân-West in een bestuurlijk convenant een aantal randvoorwaarden vastgesteld die NV Empatec 

in staat moeten stellen de DWAAN-doelstellingen te behalen. De DWAAN-doelstellingen en de 

randvoorwaarden uit het bestuurlijk convenant zijn opgenomen in deze jaarrekening. Voor meer 

informatie over DWAAN.2019, inclusief financiële toelichting, verwijzen wij u naar de jaarrekening 

2015 van NV Empatec. Gedurende 2015 heeft NV Empatec verder geïnvesteerd in dit 

herstructureringsprogramma met een bedrag van € 0,8 miljoen. Door deze genoemde investering 

heeft NV Empatec het jaar 2015 met een verlies van € 758.000 afgesloten (2014:  € 899.000 verlies). 

Het eigen vermogen van NV Empatec per 31 december 2015 bedroeg € 11.559.000 

  



DWAAN.2019: DE 8 DOELEN    

    

1. 80% van onze omzet komt van klanten die niet voor financiële winst allen gaan; 

2. Een medewerkerstevredenheidsscore van 7,5%; 

3. 75% van al onze arbeid brengen we in rekening bij onze klanten; 

4. EPS (Empatec Promotor Score): jaarlijks groeit het aantal klanten dat ons bij andere 

bedrijven aanbeveelt; 

5. Onze gemeenten geven ons een 8 of hoger; 

6. Het operationeel resultaat is € 3,7 miljoen hoger dan nu; 

7. 75% van de doelgroep die een keuze heeft, kiest voor Pastiel; 

8. 80% van als onze medewerkers scoort een 8 of hoger op de benodigde competenties. 

   

DWAAN.2019: DE BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN    

    

1. Empatec ontwikkelt zich door als breed werk- en re-integratiebedrijf (stip op de horizon). 

2. De deelnemende gemeenten houden de voorziening voor mensen met een WSW-status bij 

NV Empatec/Fryslân-West minimaal in stand tot en met 2019. 

3. De deelnemende gemeenten zeggen NV Empatec/Fryslân-West vanaf 2015 het ‘fictieve’ 

aandeel WSW in het toegekende participatiebudget toe tot en met 2019. 

4. De deelnemende gemeenten wijzen NV Empatec/Fryslân-West vanaf 2015 aan als 

voorziening voor ‘Beschut Werken’ en leiden de door het UWV als zodanig geïndiceerde 

personen naar NV Empatec/Fryslân-West toe. 

5. De in de participatiewet voorziene financiering van de personen die deelnemen aan de 

voorziening Beschut Werken wordt aan NV Empatec/Fryslân-West uitgekeerd als uitvoerder 

van de faciliteit Beschut Werken. 

6. De deelnemende gemeenten hebben de intentie om het door hen uit te besteden werk bij 

NV Empatec onder te brengen, voor zover dat passend is. 

7. Social Return on Investment (SROI) wordt door de deelnemende gemeenten hard gemaakt 

in aanbestedingen. 

8. Er komt een samenwerking op HRM-gebied tussen de deelnemende gemeenten en NV 

Empatec/Fryslân-West.    

  



3 PARAGRAAF FINANCIERING    

3.1 TREASURYBEHEER    

Op basis van de begrotingscijfers is de kasgeldlimiet voor 2015 vastgesteld:    

Begrotingstotaal      € 34.614.000 

Ministerieel vastgesteld percentage                8,20% 

Kasgeldlimiet        € 2.838.348  

Over 2015 behoefde, ondanks investeringen door NV Empatec, geen langlopende financiering te 

worden aangetrokken. Er waren voldoende liquide middelen aanwezig.    

Fryslân-West heeft een laag risicoprofiel, doordat de rentepercentages van de langlopende leningen 

vast staan en geen gebruik wordt gemaakt van de derivaten en beperkt gebruik van rekening-

courantkrediet.    

Met de voor de uitvoering van de Wsw aangewezen naamloze vennootschap Empatec – Fryslân-

West is 100% aandeelhouder - is een raamovereenkomst van geldlening gesloten.   

Voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) heeft de NV Empatec geldmiddelen nodig. Ter 

financiering van deze uitvoering is Fryslân-West bereid geldleningen te verstrekken tot maximaal de 

waarde van de vaste en vlottende activa, verminderd met de kortlopende leningen.   

Ultimo 2015 waren er geen uitstaande geldleningen vanuit Fryslân-West aan NV Empatec. 

    

3.2 SCHATKISTBANKIEREN    

Op basis van de begrotingscijfers is het drempelbedrag schatkistbankieren voor 2015 vastgesteld: 

Begrotingstotaal      € 34.614.000  

Ministerieel vastgesteld percentage                0,75% 

Drempelbedrag          € 259.605  

Gedurende 2015 is het drempelbedrag niet overschreden door Fryslân-West. Voor een verdere 

toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans.    

3.3 WEERSTANDSVERMOGEN    

Alle kosten voortvloeiende uit de personele verplichtingen en financiering worden doorbelast aan 

NV Empatec.     

Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de begroting het aandeel van de gemeenten in de uitvoering 

van de Wsw vastgesteld. Via een samenwerkings-en jaarovereenkomst tussen Fryslân-West en NV 

Empatec wordt de vergoeding voor de uitvoering vastgesteld. Aansprakelijkheid voor tekorten wordt 

hiermee afgedekt. De waarde van de deelneming van NV Empatec is onveranderd gebleven, zijnde € 

4.538.000. De algemene reserve blijft hierdoor eveneens € 4.538.000,-    

3.4 VERBONDEN PARTIJEN    

NV Empatec is via een aanwijzingsbesluit door Fryslân-West aangewezen voor de uitvoering van de 

Wsw. Alle aandelen van NV Empatec zijn in handen van Fryslân-West (100% aandeelhouder). Het 

aandelenkapitaal bedraagt € 4.500.000.    



4 JAARREKENING 2015 

  



 

 

 

 

 

 

4.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 FRYSLÂN-WEST 

     cijfers x € 1.000 

  31-12-2015 31-12-2014     31-12-2015 31-12-2014 

Activa       Passiva     

              

Vaste activa       Vaste passiva     

              

Financiële activa       Eigen vermogen     

Deelnemingen 4.538 4.538   Algemene reserve 4.538 4.538 

        Schulden op lange termijn     

Vorderingen op 
deelnemingen 0 0   Leningen 0 0 

        Schulden op korte termijn     

Vlottende activa             

        Schulden op korte termijn 40 0 

Vorderingen 6.615 8.220   
Schulden aan 
kredietinstellingen     

        Liquide middelen 6.575 8.220 

              

Totaal 11.153 12.758   Totaal 11.153 12.758 

 

Aldus opgemaakt en aan het Algemeen Bestuur     

J. Schouwerwou, 

voorzitter       

M.H. Endedijk, 

secretaris       

14 april 2016       

       



4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2015 FRYSLÂN-WEST 

    cijfers x € 1.000 

    Begroot Begroot   

 2015  2015 2014 2014 

Lasten         

Loonkosten WSW 28.806 28.765 29.797 29.318 

Loonkosten ambtenaren 3.627 3.850 4.124 4.186 

Rente kosten 0 0 0 1 

Personeelskosten WSW 569 759 425 373 

Door te betalen subs / bijdrage 1.135 1.240 1.299 1.341 

          

Totaal lasten 34.137 34.614 35.645 35.219 

     

    Begroot Begroot   

  2015  2015 2014 2014 

Baten         

Rijksvergoeding 31.413 30.970 32.376 32.195 

Bonus Begeleid Werken 0 0 0 1.171 

Gemeentelijke bijdrage 653 634 667 665 

Dividend 0 0 0 0 

Doorberekende kosten aan de NV 2.071 3.010 2.602 1.189 

Totaal baten 34.137 34.614 35.645 35.219 

 

 

  



4.3 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING 

ALGEMEEN 

De jaarrekening is opgesteld op basis van het “Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten 2004 (BBV)”. De waardering van de activa en passiva en de doorberekening aan de NV 

vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij de betreffende balanspost anders vermeld, 

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop 

zij betrekking hebben. 

BALANS 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

Waardering vindt plaats op basis van de nominale waarden. Het gestorte en geplaatste 

aandelenkapitaal NV Empatec bedraagt 450.000 aandelen met een nominale waarde van € 10 per 

aandeel. Er is een agioreserve op de gestorte en geplaatste aandelen van € 38.000. 

De verstrekte leningen aan NV Empatec betreffen leningen met een oorspronkelijke looptijd van 

langer dan één jaar. 

VORDERINGEN 

Waardering geschiedt tegen nominale waarde. 

ALGEMENE RESERVE 

De algemene reserve dient als “buffer” om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. 

Bestemming van de reserve vindt plaats in het belang van de uitvoering van de sociale 

werkvoorziening. 

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN 

Waardering vindt plaats op basis van de nominale waarde. Het betreft schulden met een looptijd 

van langer dan één jaar. 

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

LIQUIDE MIDDELEN 

Deze zijn tegen nominale waarde gewaardeerd. 

4.4 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

LOONKOSTEN VAN WSW EN AMBTELIJK PERSONEEL 

Hieronder wordt verstaan de bruto loonkosten vermeerderd met de werknemersverzekeringen 

verschuldigde werkgeverslasten en het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening. Tevens zijn 

hieronder begrepen de kosten voor ambtelijk personeel die betrekking hebben op salarissen en die 

voortvloeien uit de rechtspositie. 

RENTE 

De rentelasten bestaan uit de rentelast van langlopende geldleningen en rekeningcourantkrediet. 



DOORBETAALDE RIJKSVERGOEDINGEN 

Dit is het macro-aandeel Wsw in de integratie uitkering van het Sociaal Domein dat door de 

deelnemende gemeenten wordt ontvangen en doorbetaald aan Fryslân-West. 

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 

Deze bijdrage wordt van de aangesloten gemeenten ontvangen.  

DOORBEREKENDE KOSTEN AAN DE NV 

Dit betreft het resultaat ten gevolge van de lasten en baten dat doorberekend wordt aan NV 

Empatec.  



4.5 TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

   cijfers x € 1.000 
  2015   2014 
Activa      

Financiële activa      

Deelneming NV Empatec 4.538  4.538 

Vordering op deelneming NV Empatec 0  0 

Totaal financiële activa 4.538  4.538 

       

Vorderingen      

Vorderingen op openbare lichamen 386  200 

Verrekenen met personeel 0  0 

Te vorderen op NV Empatec 6.229  8.020 

Totaal vorderingen 6.615  8.220 

      

Toelichting     

De waarde van het eigen vermogen van NV Empatec bedraagt per 31-12-2015 € 11.559.000,- 

In het kader van de Wet financiering decentrale overheden is gedurende het jaar het volgende bedrag aan 

middelen boven het drempelbedrag van € 259.605,-  buiten 's Rijks schatkist aangehouden: 

  2015    

       

Eerste kwartaal 0    

Tweede kwartaal 0    

Derde kwartaal 0    

Vierde kwartaal 0    

        

  2015   2014 

Passiva      

Resultaat lopend boekjaar 0  0 

Algemene reserve 4.538  4.538 

Totaal eigen vermogen 4.538  4.538 

       

       

Schulden op lange termijn      

Leningen      

Leningen BNG via GR < 5 jaar 0  0 

Totaal leningen 0  0 

       

Schulden op korte termijn      

Leningen BNG via GR < 1 jaar 0  0 

Schulden aan openbare lichamen 40  0 

Te verrekenen met NV Empatec 0  0 

Nog te betalen kosten 0  0 

Schulden op korte termijn 40  0 

       

Schulden aan kredietinstellingen      

Kas, bank en giro 6.575  8.220 

Totaal liquide middelen 6.575   8.220 

 



  

4.6 TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 

    cijfers x € 1.000 

    Begroot Begroot   

  2015  2015 2014 2014 

LASTEN  

Lonen, soc. lasten c.a. W.S.W.         

Bruto loon 22.659 22.743 23.732 23.141 

Af: Ontvangen ziekengelden (WAO) -42 -13 -5 -38 

Af: Vermindering afdrachten (WVA) 0 0 -33 0 

Subtotaal lonen 22.617 22.730 23.694 23.103 

Soc. Lasten vut/pensioenpremie 6.189 6.035 6.103 6.215 

Totale lonen WSW 28.806 28.765 29.797 29.318 

       

Te zien is dat de totale lasten inzake lonen WSW ten opzichte van 2014 met € 800.000,- is afgenomen. 

Gemiddeld waren er 22,4 FTE minder in dienst (van 1.010,34 in 2014 naar 987,93 in 2015).   

       

Lonen ambtelijk personeel         

Bruto salarissen 3.125 2.983 3.225 3.269 

Sociale lasten / pensioenpremies e.d. 770 822 854 887 

Eindheffing 0 0 0 0 

Reiskosten 23 40 40 30 

Studiekosten 0 0 0 0 

Overige kosten -291 5 5 0 

Totale salariskosten  3.627 3.850 4.124 4.186 

       

Ten opzichte van 2014 dalen de loonkosten met € 260.000,- ten gevolge van enerzijds een lagere  

personeelsbezetting (daling 6,5 FTE) en anderzijds periodieke verhogingen.    

Rente         

          

Leningen 0 0 0 0 

Rekening courant 0 0 0 1 

Totaal rente 0 0 0 1 

Door de goede liquiditeitspositie van N.V. Empatec en GR Fryslân-West gezamenlijk behoefde er geen  

beroep te worden gedaan op het rekeningcourant krediet.     

     

     



     

    Begroot Begroot   

  2015  2015 2014 2014 

Personeelskosten WSW         

Vervoerskosten 421 421 420 426 

Overige personeelskosten WSW 148 338 5 -53 

          

Totaal personeelskosten WSW 569 759 425 373 

       

Door te betalen subsidie / bijdrage 1.135 1.240 1.299 1.341 

       

Totaal lasten 34.137 34.614 35.645 35.219 

     

BATEN  

Baten         

Doorbetaalde Rijksvergoeding 31.371 30.970 32.376 32.195 

Bonus Begeleid Werken 0 0 0 1.171 

Gemeentelijke bijdrage 653 634 667 665 

Overige baten 42       

          

Totale baten 32.066 31.603 33.043 34.030 

        

Voor een toelichting op de subsidiebaten (doorbetaalde rijksvergoeding en gemeentelijke bijdrage wordt verwezen naar 
de toelichting op de taakstelling en realisatie. 

De bonus Begeleid Werken is vanaf 1 januari 2015 (ingangsdatum Participatiewet) niet meer van toepassing. 

       

Doorberekende kosten aan de NV 2.071 3.010 2.602 1.189 

       

De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West belast al haar gemaakt kosten door aan NV Empatec, 

na aftrek van ontvangen subsidies en andere baten. Fryslân-West heeft dientengevolge een jaarresultaat 

van nihil.      

          

 

  



4.7 STAAT VAN LENINGEN 

       cijfers x € 1.000 

Verstrekker Lening 
nr. 

Oorspronkelijk 
bedrag 
leningen 

Jaar van 
de laatste 
aflossing 

Rente 
percentage 

Restant bedrag 
van de leningen 
aan het begin 
van het jaar 

Rente Aflossing Restant 
bedrag van 
de leningen 
per 31-12-
2015 

                  

                  

TOTAAL   0     0 0 0 0 

 

4.8 REALISATIE ARBEIDSPLEKKEN 2015 

     

Gemeente Ontvangen WSW-
subsidie vanuit het 
macrobudget 
Participatiewet 

Ontvangen 
Gemeentelijke 
Bijdrage 

GR Fryslân-West 
Realisatie 12-
maands gemiddelde 
in arbeidsjaren 

Andere SW-
bedrijven 
Realisatie 12-
maands gemiddelde 
in arbeidsjaren 

          

het Bildt (0063) € 1.489.177 € 28.002 51,24 3,69 

De Fryske Marren (1940) € 3.962.251 € 90.500 155,35 13,75 

Franekeradeel (0070) € 4.402.848 € 84.000 152,46 3,69 

Harlingen (0072) € 2.567.451 € 54.000 98,00 0,00 

Leeuwarderadeel (0081) € 974.197 € 20.277 22,67 14,28 

Littenseradiel (0140) € 959.619 € 18.500 35,11 0,00 

Menameradiel (1908) € 1.310.476 € 28.000 44,81 4,44 

Súdwest-Fryslân (1900) € 13.404.009 € 283.752 515,11 3,95 

Terschelling (0093) € 302.136 € 6.000 9,88 0,00 

Vlieland (0096) € 0   0,00 0,00 

          

Overige gemeenten € 1.999.205 € 40.500 76,20 0,00 

          

Totaal € 31.371.369 € 653.531 1.160,83 43,80 

     

Het gemiddelde ontvangen subsidiebedrag uit het macrobudget Participatiewet bedroeg gedurende 2015 € 26.042 
per gerealiseerd arbeidsjaar. 

     

 

  



4.9 BIJLAGE WNT 

 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West van 
toepassing zijnde regelgeving. 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Fryslân-West is € 178.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per 
persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het 
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. 
Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur; dit bedraagt 
voor de voorzitter 15% (€ 26.700) en voor de overige leden 10% (€ 17.800) van het bezoldigingsmaximum. 
 

BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN 

LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN 
Bedragen x € 1   Dhr. S. Tolsma Mw. J. 

Schouwerwou 
Dhr. T. Twerda Mw. S. van Gent 

Functie  Voorzitter 
Dagelijks Bestuur 

Voorzitter (tot 
17/9 vice 
voorzitter) 
Dagelijks Bestuur 

Lid Dagelijks 
Bestuur 

Lid Dagelijks 
Bestuur 

Duur dienstverband in 2015  1/1 -17/9 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 17/9 - 31/12 
Omvang dienstverband (in fte)  1,0 1,0 1,0 1,0 
Gewezen topfunctionaris?  Nee Nee Nee Nee 
Echte of fictieve dienstbetrekking?  Ja Ja Ja Ja 
      

Individueel WNT-maximum   €          126.795   €          178.000   €          178.000   €           51.205  

      
Bezoldiging      
Beloning   €                  -     €                  -     €                  -     €                  -    
Belastbare onkostenvergoeding   €                  -     €                  -     €                  -     €                  -    
Beloningen betaalbaar op termijn   €                  -     €                  -     €                  -     €                  -    
Subtotaal   €                  -     €                  -     €                  -     €                  -    
-/- Onverschuldigd betaald bedrag   €                  -     €                  -     €                  -     €                  -    
Totaal bezoldiging   €                  -     €                  -     €                  -     €                  -    
      
Gegevens 2014      
Duur dienstverband in 2014  1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 22/5 - 31/12 - 
Omvang dienstverband 2014 (in 
fte) 

 1,0 1,0 1,0 - 

      
Bezoldiging 2014      
Beloning   €                  -     €                  -     €                  -     €                  -    
Belastbare onkostenvergoeding   €                  -     €                  -     €                  -     €                  -    
Beloningen betaalbaar op termijn   €                  -     €                  -     €                  -     €                  -    
Totaal bezoldiging 2014   €                  -     €                  -     €                  -     €                  -    
      

Individueel WNT-maximum 2014   €          230.474   €          230.474   €          140.810   €                  -    

  



TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN 
Bedragen x € 1 Dhr. S. 

Tolsma 
Mw. J. 
Schouwer-
wou 

Dhr. A. 
Dijkstra 

Mw. S. van 
Gent 

Mw. J. 
Hoekstra 

Dhr. H. 
Kuiken 

       
Functie Voorzitter 

Algemeen 
Bestuur 

Voorzitter 
(tot 17/9 
vice 
voorzitter) 
Algemeen 
Bestuur 

Lid 
Algemeen 
Bestuur 

Lid 
Algemeen 
Bestuur 

Lid 
Algemeen 
Bestuur 

Lid Algemeen 
Bestuur 

Duur dienstverband in 2015 1/1 -17/9 1/1 - 31/12 1/1 - 1/12 17/9 - 1/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
       

Individueel WNT-maximum  € 19.019   € 20.360   € 17.800   € 5.121   € 17.800   € 17.800  

       
Bezoldiging       
Beloning  €       -     €       -     €       -     €       -     €       -     €       -    
Belastbare onkostenvergoeding  €       -     €       -     €       -     €       -     €       -     €       -    
Beloningen betaalbaar op 
termijn 

 €       -     €       -     €       -     €       -     €       -     €       -    

Subtotaal  €       -     €         -     €       -     €       -     €       -     €       -    
       
-/- Onverschuldigd betaald 
bedrag 

 €   -     €         -     €       -     €       -     €       -     €       -    

       

Totaal bezoldiging €       -    €       -    €       -     €       -     €         -     €          -    

       
Gegevens 2014       
Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 1/12 - 1/1 - 31/12 22/5 - 31/12 
       
Bezoldiging 2014       
Beloning  €       -     €       -     €       -     €       -     €       -     €       -    
Belastbare onkostenvergoeding  €       -     €       -     €       -     €       -     €       -     €       -    
Beloningen betaalbaar op 
termijn 

 €       -     €       -     €       -     €       -     €       -     €       -    

Totaal bezoldiging 2014 €       -    €       -    €       -     €       -     €         -     €          -    
       

Individueel WNT-maximum 
2014 

€  17.286  €  11.524  €  11.524   €       -    €  11.524  € 7.041  

 
 



VERVOLG YOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN 
Bedragen x € 1   Mw. M. 

Reijndorp 
Mw. B. Tol Dhr. T. 

Twerda 
Dhr. H. 
Visser 

Dhr. C. Vos 

       
Functie  Lid 

Algemeen 
Bestuur 

Lid 
Algemeen 
Bestuur 

Lid 
Algemeen 
Bestuur 

Lid 
Algemeen 
Bestuur 

Lid Algemeen 
Bestuur 

Duur dienstverband in 2015  1/1 - 31/12 1/1 - 1/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
       

Individueel WNT-maximum 2015 € 17.800  € 17.800  € 17.800  €  17.800  €  17.800  

       
Bezoldiging       
Beloning   €       -     €       -     €       -     €       -     €       -    
Belastbare onkostenvergoeding   €       -     €       -     €       -     €       -     €       -    
Beloningen betaalbaar op 
termijn 

  €       -     €       -     €       -     €       -     €       -    

Subtotaal   €       -     €       -     €       -     €       -     €       -    
       
-/- Onverschuldigd betaald 
bedrag 

  €       -     €       -     €       -     €       -     €       -    

       

Totaal bezoldiging  €       -    €       -     €       -     €         -     €          -    

       
Gegevens 2014       
Duur dienstverband in 2014  22/5 - 31/12 1/1 - 1/12 22/5 - 1/12 1/1 - 31/12 22/5 - 31/12 
       
Bezoldiging 2014       
Beloning   €       -     €       -     €       -     €       -     €       -    
Belastbare onkostenvergoeding   €       -     €       -     €       -     €       -     €       -    
Beloningen betaalbaar op 
termijn 

  €       -     €       -     €       -     €       -     €       -    

Totaal bezoldiging 2014  €       -    €       -     €       -     €         -     €          -    

       

Individueel WNT-maximum 2014 €  7.041  €  11.524  € 7.041  €  11.524  € 7.041  

       
Gedurende 2015 hebben geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan 
topfunctionarissen plaatsgevonden. 

  

       
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven 
het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige 
functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de 
WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 

  



 

  



4.10 ACCOUNTANTSVERKLARING 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

   

 



 


