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Toelichting 
De notulen van de voorgaande vergadering worden tekstueel en inhoudelijk doorgenomen. 

 
Voorstel 
Het bestuur kan tijdens de behandeling van de notulen wijzigingen aanbrengen in de notulen. 
Na het doorvoeren van evt. wijzigingen worden de notulen definitief vastgesteld door het dagelijks bestuur. 

 

Besluit 

Het bestuur stelt de notulen en de besluitenlijst van de voorgaande vergadering definitief vast.  
Opmerkingen en toevoegingen aanpassingen in de notulen zijn genotuleerd onder punt 2.  
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1.       Opening 
JV opent de online vergadering, hij heet de aanwezigen welkom.    
In plaats van de Online vergaderingen via Jitsi Meet te volgen wordt besloten de volgende Online vergaderingen via  
Teams te volgen omdat het bestuur hiermee betere ervaringen heeft.  
 
2.      Notulen voorgaande vergadering   
De notulen en de besluitenlijst worden redactioneel en inhoudelijk doorgenomen en onveranderd vastgesteld. 
   
3.       Mededelingen en ingekomen stukken 
3.1 Media overzicht februari 2021. 

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
EB: DVO Groen en DVO Inclusie. 
EB licht de totstandkoming van de DVO’s toe. De DVO’s zijn goedgekeurd in de colleges en  worden morgen  
( 22-04-2021 ) ondertekend samen met de drie Zeeuws Vlaamse burgemeesters in een Zoom bijeenkomst. 
Naar aanleiding hiervan legt EB het begrip Participatieplaats en het begrip Basisbaan uit. Dit zijn 2 nieuw in te 
zetten instrumenten  voor Dethon. Het doel van de overeenkomst is aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt duurzaam werk te bieden. Daarin proberen we werk te bieden naar vermogen, en daar waar 
mogelijk een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Dankzij de nieuwe DVO en deze mogelijkheden komen er 
meer mensen in aanmerking om te werken via Dethon. Deze DVO beslaat alle treden van de Zeeuws-Vlaamse 
werkladder. Door de Basisbaan en Participatieplaats wordt het mogelijk om veel meer trede 1 en trede 4 
cliënten in te laten stromen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen ( inclusie ). 
 
Participatieplaats:  
Onbetaalde baan waarin langdurig werklozen met behoud van uitkering aan de slag kunnen gaan. Het gaat om 
werklozen met een bijstandsuitkering die door de gemeenten worden uitgevoerd en betaald. De mensen voor 
wie de participatieplaats is bedoeld zijn mensen die extra begeleiding nodig hebben en die ( nog ) meer extra 
tijd nodig hebben om daarna een vervolgstap te kunnen maken. De participatieplaats kan na maximaal 2 jaar 
overgaan in een andere voorziening zoals arbeidsmatige dagbesteding of een andere overeenkomst.  
 
Basisbaan: 
De Basisbaan is bedoeld voor mensen die langere tijd in een uitkeringssituatie zitten maar geen 
arbeidsbeperking hebben of in aanmerking komen voor een indicatie banenafspraak en of indicatie voor het 
doelgroepenregister. Deze mensen vinden om allerlei redenen geen aansluiting op de arbeidsmarkt. Dethon 
neemt een potentiële werknemer in dienst. De werknemer die dan in dienst is van Dethon doet na 
indiensttreding geen beroep meer op de uitkering. Dethon ontvangt maximaal het bedrag van de eerder 
uitbetaalde uitkering als loonkostensubsidie. Dethon betaalt loon uit aan de werknemer. De basisbaan moet 
zoveel als mogelijk aansluiten bij de wensen en de vermogens van de werknemer.   
 

3.2 Advies begeleidingscommissie Dethon 
Wordt voor kennisgeving aangenomen en verder besproken bij de relevante agendapunten. Het tekort zal  
(volledig) worden aangevuld door de gemeenten, de reserve van Dethon zal hier dus niet voor worden 
aangesproken.  
 

4.      Jaarrekening 2020  
AR geeft toelichting. De reguliere accountscontrole heeft conform planning plaatsgevonden in de afgelopen periode. 
Vanwege de lopende onderzoeken bij arbeidsintegratiebedrijf Dethon heeft de certificerende onafhankelijke 
accountant (Deloitte) echter nog geen controle verklaring afgegeven. Zij wachten hiermee tot de onderzoeken zijn 
afgerond.   Dit heeft als gevolg dat de bijgevoegde jaarstukken 2020 nog niet definitief vastgesteld kunnen worden 
door uw Algemeen Bestuur. Hierdoor is het tevens nog niet mogelijk om de jaarstukken aan betrokken partijen 
(provincie en deelnemende gemeenten) te verzenden.  
 



 

Toelichting gegeven op: 
Opbouw jaarstukken: aanbieding, jaarverslag, jaarrekening en overige bijlagen in een nieuwe huisstijl. 

- Covid-19. 
- Transformatie. 
- Werkzaamheden. 
- Resultaat Dethon, WSP, VOC. 
- Resultaat bestemming conform voorstel begeleidingscommissie verwerkt in de jaarstukken. 

 
Op de vraag van AD wanneer definitieve vaststelling van de begroting kan plaatsvinden kan AR geen antwoord geven; 
dit is volledig afhankelijk van de certificerende accountant. Wanneer dit te lang op zich laat wachten zal er namens het 
DB een formeel schrijven aan de betrokken gemeenten uit gaan. 
 
Uitgelichte punten; 

- Veel lagere bedrijfsopbrengst VOC, in oktober is de kas afgestoten, verklaring voor de lagere bedrijfsopbrengst, 
verschil is wel erg veel lager, waar is dit aan te wijten? 
In het begin van het jaar is de kas voor de helft gevuld met planten omdat toen al niet voldoende mensen 
instroomden. Er is eerder gestopt met de teelt  van de tomatenplanten en de planten zijn eerder afgetopt. Een 
bijkomende reden is de niet optimale prijzen.  

- Kosten VOC; gemeentelijke bijdrage die als voorschot betaald wordt is nadien hoger gebleken. Positief.  
- Concept jaarstukken nog definitief vaststellen; afhankelijk van de uitkomsten van de resultaten van de 

onderzoeken, financiële gevolgen hiervan moeten nog verwerkt worden. De begeleiding commissie is hiervan 
op de hoogte ( afd. financiën en sociale zaken ), de gemeenten worden hiervan  in kennis gesteld. Wanneer 
het  hierdoor  niet mogelijk is  binnen de daarvoor bestemde termijn de jaarrekening aan te bieden bij de 
provincie zal hierover een brief aan de provincie worden verstuurd.  

- VOC; ontmantelen, verkopen: actuele stand van zaken, VOC staat te koop op de site van het Z.L.T.O. Er zijn 
momenteel 2 serieuze gegadigden, er zijn nadere vragen rondom het bestemmingplan. Nog geen concrete 
stappen gezet hierin.      

 
5.       Sociaal jaarverslag 2020 
EB geeft een mondelinge toelichting op het sociaal jaarverslag 2020.  Het sociaal jaarverslag wordt gepresenteerd in 
de nieuwe huisstijl. Het sociaal jaarverslag in deze vorm is een nieuw product dat tot stand gekomen is door een 
samenwerking tussen de afdelingen P&O en Communicatie.   Het sociaal jaarverslag is gemaakt met als doel de  
Zeeuws-Vlaamse bevolking  ( beter ) te bereiken en te informeren over Dethon.  Het verslag verschaft veel inzicht en 
doorzicht in de SW wereld in het algemeen en in het bedrijf Dethon in het bijzonder. Nagedacht wordt over de manier 
hoe het verslag zal worden gecommuniceerd en verspreid. Alle ideeën hierover zijn welkom. De afdeling communicatie 
zal deze opdracht t.z.t. uit gaan voeren.  
Uitgelichte punten; 

- Persoonlijke en professionele ontwikkeling van werknemers staat centraal, doorstroming van werknemers 
intern verbeteren, werknemer staat hierin centraal. Wanneer een werknemer op een andere afdeling beter 
tot zijn recht komt kan dit betekenen dat een werknemer naar een andere afdeling of andere vestiging gaat 
werken.  

- Wanneer het AB met het  Sociaal jaarverslag in kan stemmen en wanneer besloten is op welke manier het 
verslag zal worden gecommuniceerd en verspreid kan het verslag bij wijze van spreken “ morgen “ op de 
website worden gezet.  

- AB is content met het sociaal jaarverslag 2020 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.      Rapportage 1e kwartaal 2021 
AR geeft toelichting over dit nieuwe overzicht met personele, financiële en actuele gegevens in de nieuwe huisstijl. 
Dezelfde cijfers zijn nu in een andere vorm neergezet waardoor makkelijker is in te zien hoe Dethon ervoor staat. Het 
Algemeen bestuur complimenteert Dethon met  de nieuwe vormgeving.  Het is nu nog te vroeg om in de rapportage 
van het 1e kwartaal al een adequate prognose te maken.  
 
Uitgelichte punten; 

- Is het mogelijk om seizoensinvloeden mee te nemen in de begrotingscijfers?  
AR heeft hier al eerder naar gekeken maar dit is moeilijk te realiseren  vanwege de verschillende product markt 
combinaties welke eigen hun eigen seizoenspatroon hebben. 

- De eerste kwartaalrapportage kan nog geen adequate prognose laten zien. Ook de corona omstandigheden 
bemoeilijken dit.  

- Huidige resultaten ten opzichte van de begroting laten altijd afwijkingen zien, De begroting is gebaseerd op 
het gehele jaar, de kwartaalrapportage gaat over het eerste kwartaal van dat jaar. Bewegingen zijn moeilijk te 
voorspellen.  

- In de “interne“ rapportage wordt met 4 parameters gemeten, jaarbudgetten, periodieke budgetten, begroting 
en het vorig jaar wordt t.o.v. elkaar bekeken.  

- In de kwartaal rapportage is bewust gekozen voor deze vorm  zodat  in de loop van het jaar de verschuivingen 
van de verschillende kwartalen t.o.v. elkaar zichtbaar worden.   

- Andere invloeden zoals seizoensinvloeden zijn dan ook beter zichtbaar, denk bijvoorbeeld aan de chocolade 
verpakking die pas na de kerst toeneemt. 

- Na de zomer zullen de ontwikkelingen beter in te zien zijn.  
 
7.       Begroting 2022   
AR geeft een mondelinge toelichting op de Begroting 2022. De begroting is besproken in de begeleidingscommissie;  er 
zijn nog  enkele zaken aangepast. Het voorwoord is door de leden van de  begeleiding commissie gemaakt. Begroting 
2022 wijkt op prognose eindresultaat niet af van meerjaren prognose in de begroting 2021.   
Uitgelichte punten; 

- Pagina 6 VOC tekstueel aanpassen aan gewijzigde situatie bij het VOC. 
- Voor elke PMC is door EB, AR en de MT-leden naar de verwachtingen gekeken conform de markt situatie. 
- Van “onderaf“ is,  met de kennis van nu,  per product markt combinatie de begroting opgebouwd.  Dit alles is 

in elkaar geschoven om zo tot een onderbouwd  totaalbeeld te komen.  
- Vanaf 2024 is het VOC niet meer in de begroting opgenomen, we gaan er vanuit dat het VOC dan verkocht is.  
- AT wijst op het belang van het  benadrukken van het feit dat  het uiteindelijke resultaat onderhevig is aan het 

subsidieresultaat. Dit moet steeds opnieuw naar voren worden gebracht zodat duidelijk is dat Dethon goed 
presteert maar dat dit teniet wordt gedaan doordat de overheid de subsidie steeds verder afbouwt.  

 
8.      Stand van zaken onderzoeken  
EB geeft toelichting, wanneer de onderzoeken  compleet zijn  zal het AB geïnformeerd worden. Hierbij zal de verdere 
planning van de  route besproken worden. 
 
9.       Rondvraag 
Er zijn geen rondvragen  
 
10.       Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 16.26  uur.  


