Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKBEDRIJF ATLANT DE PEEL (WADP)
1 7 2 6 4 9 6 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Montgomeryplein 6, 5705AX, Helmond

Telefoonnummer

0 4 9 2 5 8 2 4 4 4

E-mailadres

info@senzer.nl

Website (*)

https://www.senzer.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
1 3 6 2

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

E. de Vries

Secretaris

M.H. Biemans

Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

https://www.senzer.nl/over-senzer/bestuur

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Belang en doel; zie Artikel 3 van de GR:
1. De colleges treffen deze regeling ter behartiging van de sturing en beheersing van
ondersteunendeprocessen en van uitvoeringstaken van de deelnemende gemeenten.
2. De colleges richten een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op in de vorm van een
openbaar li-chaam voor de uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van de
Participatiewet, de Wsw,de IOAW, de IOAZ, de Wajong, het Bbz 2004 en aanverwante
wetgeving, dragen tezamen zorgvoor de besturing ervan en houden daarbij rekening
met de bevoegdhedenverdeling over degemeentelijke organen en de zelfstandigheid
van ieder van de deelnemende gemeenten.
3.Het openbaar lichaam bundelt, mede door het Rijk beschikbaar gestelde, middelen
en menskrachtsamen bij het uitvoeren van taken op uitvoeringsniveau, op het vlak van
beleidsvoorbereiding enop het vlak van bestuurlijke samenwerking in het kader van de
uitvoering van gemeentelijke takenten behoeve van elk van de deelnemende
gemeenten.
4. zie art 3, lid 4 van de GR.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

In onderstaande link de (ontwerp)begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025.
Hierin staan de doelen en wat Senzer daarvoor gaat doen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijk regeling Werkbedrijf Atlant De
Peel (handelend onder de naam Senzer) ontvangen rijksbijdragen voor de uitvoering
van de Participatiewet en aanverwante regelingen (zoals de Wet sociale
werkvoorziening). De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening is gedelegeerd en
de uitvoering van de Participatiewet is gemandateerd. De gebundelde uitkering
(BUIG-budget) is de daarbij de grootste geldstroom. Dit wordt ook wel het
bijstandsbudget genoemd. De middelen worden door de deelnemende gemeenten
doorgezet naar Senzer. Daarnaast ontvang Senzer algemene middelen ter dekking
van de uitvoeringskosten en een deel van het Participatiebudget dat de deel;nemende
gemeenten ontvangen. Het deel van de Participatiebudget dat Senzer ontvangt is
conform een bepaald verhoudingsgetal.

https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiG_OnvhZb2AhXNNOwKHdj
QAVoQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fapi1.ibabs.eu%2Fpublicdownload.aspx
%3Fsite%3Dgemertbakel%26id%
3D100183530&usg=AOvVaw3SwkDikN085fMAsSHQuxT8
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Voorzien in inkomen (in de vorm van een bijsandsuitkering) en begeleiden naar / op
werk zijn twee kerntaken van Senzer.
Senzer houdt alleen vermogen aan ter dekking van risico's en toekomstige uitgaven en
investeringen. Dit is opgenomen in de reserves van Senzer, zie begroting en
jaarrekening.

https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiG_OnvhZb2AhXNNOwKHdjQAVoQFnoECAUQAQ&url=https%3A%
2F%2Fapi1.ibabs.eu%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3Dgemertbakel%26id%
3D100183530&usg=AOvVaw3SwkDikN085fMAsSHQuxT8

Open

De bezoldiging van het bestuur van Senzer is te zien in de WNT paragraaf van de
jaarrekening (zie url in volgende vraag).
Medewerkers die van de gemeente Helmond zijn meegekomen vallen onder de cao
SGO.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.senzer.nl/sites/default/files/2022-01/Jaarrekening%
20-%202020.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

7.491.000

Financiële vaste activa

€

39.000

€

7.530.000

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 23.539.000

€ 14.649.000

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 34.460.000

€ 14.076.000

+
€ 57.999.000

€

8.165.000

€

39.000

€

8.204.000

+
€ 28.725.000

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€ 65.529.000

+

Passiva

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

6.683.000

€ 13.299.000

Bestemmingsreserve

€

6.180.000

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€ 10.160.000

31-12-2019 (*)

€
€

+

73.000

+

€ 23.023.000

€ 20.433.000

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

322.000

€

287.000

Langlopende schulden

€

508.000

€

654.000

Kortlopende schulden

€ 41.676.000

Totaal

€ 65.529.000

+
€ 36.929.000

7.061.000

€ 15.555.000

+

https://www.senzer.nl/sites/default/files/2022-01/Jaarrekening%20-%202020.pdf

+
€ 36.929.000
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

16.921.000

€

18.759.000

Subsidies van overheden

€

151.934.000

€

127.158.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€
€

151.934.000

+

127.158.000

€
€

0

+

+
0

€
€

16.000

44.000

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

168.871.000

145.961.000

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

68.091.000

€

64.536.000

Huisvestingskosten

€

1.979.000

€

2.220.000

Afschrijvingen

€

1.368.000

€

1.416.000

Financiële lasten

€

25.000

€

31.000

Overige lasten

€

94.817.000

€

81.772.000

Som van de lasten

€

166.280.000

€

149.975.000

Saldo van baten en lasten

€

2.591.000

€

-4.014.000

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.senzer.nl/sites/default/files/2022-01/Jaarrekening%20-%202020.pdf

https://www.senzer.nl/sites/default/files/2022-01/Jaarrekening%
20-%202020.pdf

Open

