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Jaarstukken Promen

Geachte leden van de raad,

Op 12 april 2018 hebben wij van Promen de bijgevoegde gewaarmerkte jaarrekening 2017,
de bijbehorende accountantsverklaring en de primitieve begroting voor 2019 ontvangen.
Deze stukken zijn door het Algemeen Bestuur van Promen voorlopig vastgesteld in zijn
vergadering van 12 april 2018. De stukken worden aan u voorgelegd om u de mogelijkheid te
geven om desgewenst uw zienswijze daarop aan het Algemeen Bestuur van Promen
kenbaar te maken voordat het Algemeen Bestuur overgaat tot definitieve vaststelling.
Met betrekking tot de jaarrekening 2017 is het verheugend dat Promen het jaar met een
positief resultaat van € 313.000 heeft afgesloten. De omvang van het batig saldo wordt sterk
beïnvloed door volledige verwerking van bet berekende Lage Inkomens Voordeel (LIV), dat
in beginsel zorgt voor lagere loonkosten. De verwachting is echter dat in 2018 (of 2019) zal
blijken dat de uiteindelijke ontvangst LIV zal tegenvallen door een landelijk ingesteld plafondbedrag. Het positief resultaat wordt daarom bestemd als een bestemmingsreserve ter
afdekking van de zeer waarschijnlijke korting in 2018.
Met betrekking tot de primitieve begroting voor 2019 kan worden opgemerkt dat deze in lijn is
met het besluit van de deelnemende gemeenten over de rol en positie van Promen in de
komende jaren, op basis van integrale kostprijzen per SW-plaats. De integrale kostprijs stijgt
ten opzichte van 2018 met ongeveer 3% als gevolg van salarisstijging en een lagere LIV.
Voor Prowork BV, de BV van Promen waarin de dienstverlening in het kader van de
Participatiewet (beschut werk, trajecten “bouwen aan een werkende toekomst” en dergelijke)
is ondergebracht, is een afzonderlijke begroting op gesteld. Deze begroting is ter
kennisname bij de stukken gevoegd.

Omdat de primitieve begroting in lijn is met de gestelde kaders is er naar ons oordeel geen
reden om een zienswijze op de begroting te formuleren en aan het Algemeen Bestuur van
Promen kenbaar te maken.
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