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Jaarverslag 2016 EMCO

Geachte leden van de raad,
Bijgaand doen wij u het jaarverslag 2016 van de EMCO-groep ter kennisname toekomen.
Hetjaarverslag 2016 is door het algemeen bestuur vastgesteld op 12 apri12017.
Het begroot nadelig resultaat over 2016 van de EMCO-groep bedroeg C 2.656.000. Het uiteindelijke
nadelig resultaat 2016 is C 467.000 voordeliger dan op basis van de begroting 2016 werd verwacht en
bedraagt C 2.189.000 .
De positieve ontwikkelingen in 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn als volgt op
hoofdlijnen te verklaren:
Voordeelopbrengsten
Voordeeloverige personeelslasten WSW
Voordeel personeelslasten niet-WSW
Voordeelonderhoudskosten
Voordeel energiekosten
Nadeel afschrijvingen
Voordeel dienstverlening derden
Voordeel rente
Voordeeloverige bedrijfskosten
Voordeel op overige baten en lasten
Nadeel rijksbijdrage
Nadeel personeelslasten WSW
Voordeel op kosten Begeleid Werken
Extra onttrekking bestemmingsreserve Tuinbouw
Voordelig resultaat t.o.v. begroting
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Het voordeel van de netto opbrengsten kan grotendeels worden verklaard door de hogere opbrengst van
de vestiging Emmen. In Coevorden is er sprake van een afname van de opbrengst doordat één van de
fabrieken waarvoor de EMCOwerkt in 2016 haar fabriek heeft gesloten.
Het nadeel van de rijksbijdrage over 2016 bedraagt C 541.000. Dit wordt veroorzaakt doordat het
ministerie is uitgegaan van te hoge uitstroomcijfers uit de SW. Het macrobudget wordt verdeeld over het
aantal SW werknemers in Nederland.
Het aandeel van de gemeente Emmen in het nadelig saldo 2016 van de EMCO-groep bedraagt
C 1.791.000, zijnde 81,82% van C 2.189.000. Op basis van de begroting 2016 van de EMCO-groep is door
de gemeente Emmen voor een bedrag van C 2.173.000,- aan voorschotten verstrekt. Met de vaststelling
van dejaarrekening 2016 is een bedrag ad afgerond C 382.000 CC 2.173.000 minus C 1.791.000) terug
betaald aan de gemeente Emmen door de EMCO-groep.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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