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ADVIES AAN HET ATGEMEEN BESTUUR

ONDERWERP

Vaststellen jaarcijfers procesmiddelen 20L7

ADVIES

o Vaststellen van de jaarcijfers procesmiddelen2OtT

o lnstemmen met toekenning van het batig saldo aan het budget procesmiddelen 2018

TOETICHTING

De controle op de procesmiddelen 2Ot7 is uitgevoerd door Vaart Adviseurs & Accountants. Het

rapport van bevindingen en het gewaarmerkte overzicht zijn bijgevoegd.

ln totaal is € 253.894,11begroot voor het operationeel proces inclusief de bijdrage aan Brainport

Network. De bijdrage Brainport Network is in 2017 voor een deel gefinancierd via restantmiddelen

proces 2016.

Per 31 december is (inclusief verplichtingenl €24I.554,77 uitgegeven t.b.v. de procesactiviteiten en

-werkzaamheden 2017. De kosten voor het uitvoerend team zijn lager dan begroot. De eerder

afgesproken uren aan ondersteuning door vertegenwoordigers van de LWV en OML zijn maar

beperkt geleverd. De belangrijkste oorzaak hiervan is het niet beschíkbaar zijn van voldoende

personele capaciteit. Ondanks dat de organisaties het belang van afstemming en samenwerking met

Keyport onderschrijven, is afgesproken dat vanaf 2018 de ondersteuning t.b.v. het uitvoeren van

werkzaamheden extern zal worden ingehuurd. Het dagelijks bestuur heeft op 9 mei ingestemd met

het inhuren van ondersteuning t.b.v. programmamanagement.

Het managementteam heeft ingestemd met het ondersteunen van het A2 offensíef (€ 5.000 bijdrage

voor het opstellen van de film over knelpunten in de regio) en het beschikbaar stellen van een
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Bijlage: bijlage 8-9

Secretaris: T. Hagelstein

Voorzitter: J. Heijmans
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Niet vertrouwelijk

Vertrouwelijk
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bedrag van € 5.000 voor het revolving subsidie startfonds. Met dit fonds ondersteunt Keyport

ondernemers bij het inwinnen van advies en het opstellen van aanvragen voor subsidies. Het bedrag

dat Keyport hiervoor ter beschikk¡ng stelt aan ondernemers wordt bij honorering van de aanvraag

weer teruggestort in het subsidie startfonds.

De kosten voor communicatie en publiciteit zijn conform begroting.

De organisatiekosten vallen hoger uit dan oorspronkelijk begroot. De kosten voor de tussentijdse

evaluatie van de projecten (E,til) en het stakeholdersonderzoek (De Marktwijzer) moeten ten laste

van de procesmiddelen 20t7 worden gebracht. Dit als gevolg van gewijzigde

beschikkingsvoorwaarden van de Provincie Límburg, gekoppeld aan het besluit om de

uitvoeringsmiddelen tot en met 31 december 2O77 te mogen inzetten. De Uitvoeringsmiddelen

mogen in 2Ot7 enkel nog worden ingezet voor de uitvoering van projecten (en niet meer voor

onderzoeken). Bij het opstellen van de begroting 2OI7 is nog uitgegaan van financiering van de

projectevaluatie en stakeholdersonderzoek via de Uitvoeringsmiddelen.

Tevens is een bedrag van € 10.000 ter beschikking gesteld t.b.v. het beroepenfeest Weert on Stage

en Roermond on Stage. Het grootste deel van jongeren met een hoger risico op uitval, armoede,

kansongelijkheid, uitsluiting en achterstand zit op het vmbo. Het beroepenfeest draagt bij aan het

verbeteren van het beeld van leerlingen over bepaalde beroepen en biedt meer inzicht in

carrièreperspectief. De doelstellíngen sluit aan bij de strategische doelstellingen van Keyport 2020

wat betreft verbetering van de arbeidsparticipatie. De ondersteuning van het beroepenfeest kon in

verband met de volledige benutting van de beschikbare uitvoeringsmiddelen niet via de

uitvoeringsmiddelen gefinancierd worden.

Batig saldo

Het batig saldo procesmiddelen 2018 bedraagt € 12.3398,94. Wij vragen u in te stemmen met het

reserveren van het batig saldo voor de inrichting van de administratie van Keyport 2020 en de

accountantscontrole van Uitvoeringsmiddelen (€ 2.mln. MlP5 GOML middelen, beschikking Provincie

Limburg) in 2018. Beide onderdelen zijn niet meegenomen in de begroting van 2018.

Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat het proces in 2Ot7 is gefinancierd

door 8 gemeenten (inclusief de gemeente Echt-Susteren). Vanaf 2018 maakt Echt-Susteren geen deel

meer uit van het economisch samenwerkingsverband Keyport 2020.

2



r
L

ì
Keyport ConnectingTomorrow,Today

J

FINANCIEET

BESTUITVORMING
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N.v.t.

Voorzitter Algemeen Bestuur d.d. 20 juni 2018

Secretaris Algemeen Bestuur d.d. 20 juni 2018

Beslissing van Algemeen Bestuur Akkoord

Niet akkoord

Aanhouden
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O Akkoord conform advies

O Akkoord onder voorbehoud:
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