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ONDERWERP 
Collegebericht: Tussentijdse resultaten Paswerk en planning besluitvorming 
Participatiebedrijf 
 
Aanleiding 
De Coronacrisis treft niet alleen inwoners en ondernemers, maar ook de sociale 
werkvoorziening. Graag informeren wij u daarom over de tussentijdse resultaten 
van de GR Paswerk en de compensatieregeling voor SW-bedrijven. 
 
Compensatieregeling SW 
Het kabinet heeft afgelopen voorjaar € 90 miljoen extra beschikbaar gesteld aan 
gemeenten ten behoeve van exploitatietekorten in de sociale werkvoorziening als 
gevolg van de Coronacrisis. In de periode 1 maart tot 1 juni 2020 werd de 
rijksbijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) verhoogd. Voor Paswerk 
betekende dit een extra bedrag van rond de € 900.000. De inschatting van 
Paswerk van afgelopen juni was dat het verlies van Paswerk hiermee kon worden 
gecompenseerd. 
Voor de periode 1 juni tot 31 december 2020 wordt landelijk nog eens aanvullend € 
50 miljoen beschikbaar gesteld voor de SW-bedrijven. Voor Paswerk betekent dit 
een bedrag van rond de € 500.000. 
 
Exploitatieresultaat t/m september 
In de begroting Paswerk 2020 werd uitgegaan van een exploitatieresultaat in 
september van € 87.000 negatief. Het daadwerkelijke exploitatieresultaat t/m 
september is 1.6 miljoen negatief. Bij dit resultaat is nog geen rekening gehouden 
met de compensatie van het Rijk. De verwachting van Paswerk is dat het resultaat 
nog iets kan verslechteren, maar gezien de te ontvangen compensatie, binnen 
aanvaardbare grenzen blijft. 
 
Eindafrekening 
De compensatieregeling voor SW-bedrijven is verwerkt in het Wsw-deel van de 
gemeentelijke Integratie-uitkering Participatie. Gezien de liquiditeitspositie van 
Paswerk heeft het bestuur Paswerk besloten om de toegekende compensatie in 
november uit te betalen aan Paswerk. Eindafrekening vindt vanzelfsprekend plaats 
op basis van het financiële resultaat in de jaarrekening 2020 van de GR Paswerk. 
 
Planning besluitvorming Participatiebedrijf 
Tijdens de online raadsbijeenkomst van 16 september jl. hebben wij u 
geïnformeerd over de plannen rond het Participatiebedrijf, waar Paswerk deel van 
gaat uitmaken. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik u te informeren over 
de planning van het besluitvormingsproces. Ons streven is om dit onderwerp 
uiterlijk in december in het college te agenderen, zodat u eind januari 2021 een 
besluit kunt nemen. 


