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Inleiding
In maart 2017 is de Stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen van start gegaan als
nieuw Participatiebedrijf voor de gemeente Achtkarspelen. Een jaar waarin we een grote groep
groenmedewerkers mochten verwelkomen als nieuwe werknemers. Waar we als re-integratie- en
participatiebedrijf van start zijn gegaan en mooie resultaten hebben geboekt door een aantal
medewerkers te detacheren naar Achtkarspelse ondernemers. Een jaar waarin we samen met de
medewerkers van de gemeente Achtkarspelen en de werkmaatschappij een nieuwe vorm van
participatiebedrijf hebben geïntroduceerd.
Het is ook een jaar van leermomenten geweest. Zowel voor het managementteam als voor het
bestuur om te zoeken naar nieuwe wegen en afspraken. Want zoals de MOA is opgezet is nog niet
veel vaker gedaan. We grijpen dan ook al deze leermomenten aan om ons zelf te verbeteren. En
gelukkig is er die ruimte nog om te verbeteren! Ondanks de mooie resultaten denkende aan
tevredenheidsonderzoek, uitplaatsingen, trajectaantallen, reductie klachten betreffende
groenvoorziening, blijven er punten van aandacht.
Ook voor mij persoonlijk is het afgelopen jaar een jaar van leermomenten geweest. Maar vooral een
jaar van verwondering en plezier! Om vanuit een ander perspectief te kijken naar mensen. Mensen
met kansen op de arbeidsmarkt en mensen met meer mogelijkheden dan dat ze zelf hadden gedacht.
Deze winst is niet uit te drukken in geld maar wel in het sociaal welbevinden en die winst pakt
niemand je meer af!
Naast dit jaarverslag is er ook een jaarrekening opgemaakt die in dit verslag verkort is weergegeven.
In het startjaar van een onderneming is het niet eenvoudig om alle cijfers en uitkomsten exact weer
te geven. Met name het uitstel van de overname van GzD door de gemeente van Caparis NV geeft
een vertekend beeld in de resultaten. Toch kunnen we vol trots onze jaarcijfers presenteren die een
positief resultaat laten zien in de exploitatie van de stichting. Kortom: met trots presenteer ik u het
allereerste jaarverslag van de Stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen.

Maart 2018

Sipko Postma
Directeur
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Projecten MOAi Wurk
Onderstaande is een korte weergave van de projecten die MOAi Wurk in 2017 heeft geïnitieerd en
uitgevoerd. De projecten zijn op te delen in: Door MOA geïnitieerde projecten en projecten in
opdracht van opdrachtgever, veelal gemeente.

Projecten in opdracht
Zwerfvuil Buitengebied
Voor de bestrijding van zwerfafval in de gemeente Achtkarspelen heeft de MOA de opdracht
gekregen om structurele opruimrondes buiten de bebouwde kom uit te voeren. De gemeente wordt
doorlopend volgens vaste routes opgeruimd door medewerkers die bij de MOA een reintegratietraject volgen. Na elke ronde wordt het afval gewogen en doorgegeven aan de
contactpersoon van de gemeente.
De medewerkers die participeren in dit project hebben een cursus “Veilig werken aan de weg”
gevolgd, zodat de veiligheid van medewerkers en verkeersdeelnemers wordt geborgd. Daarnaast ziet
de MOA dit project als werkgelegenheidsproject waarbij mensen de kans krijgen om zich voor te
bereiden op een reguliere baan. Het project loopt in eerste instantie tot 2022 en wordt gefinancierd
door de gemeente in het kader van landelijke zwerfafvalvergoedingen vanuit de Raamovereenkomst
Verpakkingen 2013-2022.
Doelstellingen van dit project:
▪ Schonere omgeving
▪ Opdoen van relevante werkervaring
▪ Stimuleren van uitstroom naar werk
▪ Verminderen van ergernissen onder burgers van Achtkarspelen
Periode van opruimen

Zwerfvuil in KG
 180 KG

Week 46 t/m 52 *

* Proefperiode voor het perfectioneren van de routes en indicatief voor de te verwachten aantal KG

Talentenwerkplaats
De MOA heeft in 2017 gesprekken gevoerd met PCBO, OPO Furore, KEARN en TechNet over het
realiseren van een Talentenwerkplaats. Het initiatief voor dit project ligt bij KEARN. De MOA zal zich
met name gaan richten op het vervaardigen van de Talentenwerkplaats. Hiervoor wordt een
meewerkend werkbegeleider aangenomen die naast het verwezenlijken van de Talentenwerkplaats
ook als leermeester zal gaan optreden. De werkbegeleider zal medewerkers gaan instrueren en
begeleiden bij de uitvoering van verschillende technische handelingen. De doelstelling is dat
medewerkers die in dit project participeren een grotere kans gaan maken op de reguliere
arbeidsmarkt. De vacature voor meewerkend werkbegeleider “Talentenwerkplaats” is uitgezet bij de
consulenten van de werkmaatschappij van gemeente Achtkarspelen. Gemeente Achtkarspelen heeft
zich aan dit project gecommitteerd door het werkgelegenheidsdeel te financieren en mensen die een
participatieuitkering ontvangen te selecteren en te begeleiden naar dit project. De overige betrokken
partijen nemen de overige investeringskosten voor hun rekening.
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De Talentenwerkplaats zal dienen als mobiele werkplaats, waar op een speelse wijze voorlichting
wordt gegeven over relevante technische sectoren denkende aan o.a.: Elektrotechniek,
proeflaboratorium, nieuwe technologieën, Houtbewerking, Metaal, Installatietechniek, en overige
bouw gerelateerde beroepen.
De Talentenwerkplaats wordt ingezet als educatief instrument bij scholen en evenementen, waarbij
een combinatie wordt gemaakt tussen praktijk, lespakketten en hedendaagse- en toekomstige
kansberoepen.

Sorteercentrum Milieustraat “Lutkepost”
Voor het realiseren van een betere afvalscheiding gaat de MOA in samenwerking met de Gemeente
Achtkarspelen naar verwachting in het tweede kwartaal 2018 een sorteercentrum starten op de
milieustraat “Lutkepost” te Buitenpost.
Dit project zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de milieudoelstelling van 2020, maar gaat
tevens dienen als werkgelegenheidsproject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het
gaat hier om een uniek innovatief project op het gebied van milieu, recycling en werkgelegenheid.

Project Laaggeletterdheid
Het landelijk gemiddelde geeft aan dat ongeveer 13% van de 15 tot 65 jarigen als laaggeletterd
beschouwd kan worden. In Achtkarspelen wonen in vergelijking met het landelijk gemiddelde meer
laaggeletterden, namelijk +/- 16%. Op verzoek van de afdeling Onderwijsbeleid van gemeente
Achtkarspelen is de MOA een samenwerkingsverband aangegaan met het Friesland College om te
kijken wat wij hier in gezamenlijkheid aan kunnen veranderen. Dit heeft ertoe geresulteerd dat we in
2017 van start zijn gegaan met het project “Laaggeletterdheid”. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een
succesvol project bestaande uit twee groepen die op basis van maatwerk ondersteuning krijgen in
het verbeteren van hun taalvaardigheid, rekenvaardigheid en computervaardigheid.

Projecten geïnitieerd door MOA
Opleiding Assistent Hovenier
De MOA is in gesprek met het Nordwin College om te onderzoeken of het mogelijk is om een
brancheopleiding te starten voor mensen die opgeleid willen worden tot Assistent Hovenier. Deze
opleiding is met name bedoeld voor mensen (jongeren) die moeilijk lerend zijn en in de praktijk hun
ervaring op moeten doen. De MOA stelt minimaal 3 Baan AfspraakBanen(BAB) beschikbaar voor
leerlingen die de opleiding succesvol hebben afgerond.
Als de uitkomst van het gesprek met het Nordwin College is dat de opleiding niet door kan gaan, dan
zal de MOA nog steeds de 3 BAB-banen beschikbaar stellen en zelf de certificeringen verzorgen.
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Interne afdelingen MOAi Wurk
De MOA ontwikkeld op basis van interesse en vaardigheden van de klant c.q. medewerker
activiteiten en werkzaamheden. Hierdoor zijn de volgende afdelingen/werkplaatsen ontstaan:
▪ Schoonmaak
Onder aansturing van een ervaren leidinggevende vanuit de schoonmaak worden
stappen gemaakt om een schoonmaakproject op te zetten. Dit project moet een bijdrage
gaan leveren aan het creëren van werkgelegenheid.
▪ Sorteerafdeling
▪ Naaiatelier
▪ Houtwerkplaats
▪ Administratie
▪ Computerafdeling
▪ Productieafdeling
▪ Klussen
▪ Onder regie van het dorpenteam worden kleine klussen uitgevoerd bij burgers .

Klantenperspectief
Tevredenheidsonderzoek onder trajectmedewerkers
De MOA streeft naar een hoge mate van tevredenheid onder trajectmedewerkers. Tevreden
medewerkers is belangrijk voor het succesvol realiseren van de trajectdoelstellingen die een
organisatie zich stelt. Wanneer de medewerkers tevreden zijn, dan heeft dit tevens een positieve
invloed op onder andere de sfeer, betrokkenheid en inzet.
In 2017 heeft de MOA een intern medewerkerstevredenheidsonderzoek laten verrichten onder 18
medewerkers die bij de MOA in traject zitten.
Aantal Respondenten :
Geslacht

Aantal

Man

13

Vrouw

5
Totaal

Leeftijdsopbouw

18
Aantal

< 20 jaar

1

20 – 30 jaar

6

30 – 45 jaar

5

45 – 55 jaar

4

55 > jaar

2
Totaal

18

Het tevredenheidsonderzoek is een vast onderdeel van het kwaliteitsplan van de MOA en wordt
jaarlijks uitgevoerd.
De doelstelling van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid en om
inzicht te krijgen in eventuele verbeterpunten. Het onderzoek is anoniem uitgevoerd, onder leiding
van een tweetal studenten Sociaal Maatschappelijk Werk. Er is gebruik gemaakt van
meerkeuzevragen in combinatie met de optie van het geven van een toelichting.
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Onderzoeksresultaten:
Vraagstelling aangaande tevredenheid van medewerkers
Hoe tevreden bent u over de MOA ?

Gemiddelde
Rapportcijfer
8,1

Wat vindt u van de sfeer bij de MOA ?

9,1

Hoe tevreden bent u over de informatie die u vooraf heeft gekregen over de MOA ?

7,4

Hoe tevreden bent u over de uitleg die u heeft gekregen over wat u ging doen bij de MOA?

6,8

Hoe tevreden bent u over de werkzaamheden die u heeft verricht bij de MOA ?

7,6

Hoe tevreden bent u over de invloed die u heeft gehad op uw traject bij de MOA ?

8,1

Hoe tevreden bent u over de relatie met de begeleiders van de MOA ?

8,6

Hoe tevreden bent u over het behaalde trajectresultaat tot op heden?

7,8

Gemiddelde rapportcijfer totale tevredenheid

7,9

Op basis van de gemiddelde rapportcijfers kan geconcludeerd worden dat de medewerkers een hoge
mate van tevredenheid ervaren en dat de sfeer onderling goed is. Het algemeen gemiddelde cijfer is
een stimulans voor de MOA om de ingeslagen weg te blijven volgen.
Aandachtspunt voor de MOA is om nog meer inzet te plegen op de verdeling van begeleidingstaken.
Dit houdt in dat er een uitbreiding van de formatie zal plaatsvinden, waardoor nog intensiever
gewerkt kan worden aan de trajectdoelstellingen van de mensen die bij de MOA in traject zitten.
Hiermee verwachten wij de positieve resultaten te borgen en waar mogelijk te verbeteren.
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Instroom trajectmedewerkers MOAi Wurk
Sinds de start van de MOA zijn er vanuit de gemeente Achtkarspelen in totaal 56 mensen aangemeld
voor een traject bij de MOA (zie tabel 1.0). Hierbij moet worden aangemerkt dat MOAi Wurk per 1
maart 2017 operationeel is, wat betekent dat 1 maart beschouwd dient te worden als startdatum
voor het aanmelden van klanten vanuit de gemeente.
(tabel 1.0)

Aanmeldingen 2017

Maand van aanmelding

Aantal aangemelde medewerkers p/m

Maart

3

April

4

Mei

10

Juni

8

Juli

1

Augustus

1

September

12

Oktober

5

November

9

December

3

Totaal aangemeld

56

Actief

Periode

Aantal actief

Actief op 31 december 2017

27

Startdatum na 31 december 2017

5

Totaal actief

32

Geslacht

Aantal

%

Man

41

 72,5 %

Vrouw

16

 27,5 %

56

100 %

Totaal

Bezetting op medewerkersniveau
Het aantal uniek aangemelde medewerkers is in 2017 uitgekomen op 56 mensen. Dit getal zegt
echter nog weinig over de daadwerkelijk bezetting per dag c.q. per week. De bezetting c.q.
aanwezigheid is afhankelijk van de belastbaarheid van de medewerker. Voor de continuïteit is het
belangrijk dat het aantal medewerkers in de komende periode blijft toenemen.
Eind 2017 waren 27 medewerkers actief bij de MOA, maar op basis van de aanmeldingen zullen er in
januari 2018 naar verwachting 5 medewerkers bij komen, waarmee het totaal uitkomt op 32. Het is
voor de MOA belangrijk om de balans tussen werkbegeleiders en aantal medewerkers goed te
houden. Er wordt momenteel uitgegaan van de verhouding 1 werkbegeleider op 9
medewerkers(effectief). In het afgelopen jaar hebben zowel de werkmaatschappij als de MOA
geconstateerd dat de gemiddelde problematiek van de doelgroep zwaarder wordt, wat uiteindelijk
zal leiden tot intensievere begeleiding en uitbreiding van personeel.
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Uitstroom
In 2017 zijn er in samenwerking met de Werkmaatschappij van de gemeente11 mensen
uitgestroomd naar werk(tijdelijk, duurzaam en/of vooropleidingstraject bij een werkgever) en 1
persoon uitgestroomd naar school. De MOA ziet dit als een positief resultaat.
(Tabel 1.1)
Trajectresultaat 2017

Aantal

Werk

11

Duurzaam, tijdelijk en/of interne vooropleiding bij werkgever

School

1

Volgen van een HBO-studie

Verhuisd

2

Verhuizing buiten gemeente Achtkarspelen

Hulpverleningstraject

3

Hulpverleningstraject was noodzakelijk en niet combineerbaar met
een traject bij de MOA

Einde traject

3

Einde trajectperiode bij de MOA

Overige redenen

4

Voortijdige beëindiging van traject, veelal om persoonlijke redenen

Actief op 31 december 2017

27

Totaal unieke trajecten 2017

51

Resultaat detachering & BAB (BanenAfspraak Banen)
Mensen die met loonkostensubsidie werken, tellen mee voor de banenafspraak, op het moment dat
ze zijn opgenomen in het doelgroepregister van het UWV. De landelijke doelstelling is dat er 125.000
extra banen gecreëerd worden voor mensen met een beperking. De MOA heeft zich als
gemeentelijke organisatie gecommitteerd aan deze doelstelling door de detachering van deze
doelgroep waar mogelijk op zich te nemen. Het is algemeen bekend dat werkgevers door
onwetendheid enigszins terughoudend zijn als het gaat om in dienst nemen van werknemers uit het
doelgroepregister. De MOA neemt deze zorg grotendeels weg door het aanbieden van een
detacheringsconstructie met ondersteuning aan de werkgever.
Naast detachering rekent de MOA het ook tot zijn taak om zelf betaalde banen beschikbaar te stellen
voor mensen uit het doelgroepregister. In eerste instantie is begroot dat in een piek en ziek periode
er ongeveer 4 BAB banen beschikbaar werden gesteld. Met het uitblijven van de verdere
onderhandeling met Caparis over de overname van niet beschutte medewerkers is daarom in juni
2017 besloten om 10 tot 15 BAB functies bij onze afdeling MOAi Grien beschikbaar te stellen. Omdat
de MOA geen beschikking heeft over of inzicht heeft in de potentieel beschikbare kandidaten voor
deze banen, is de MOA afhankelijk van het aanbod van de gemeente Achtkarspelen. Zowel de MOA
als de werkmaatschappij verwachten dat er voor de komende jaren sprake zal zijn van een groeiend
aantal BAB-kandidaten. Op basis van deze verwachting heeft de MOA een begroting opgesteld.
De resultaten die in 2017 zijn behaald tonen aan dat de MOA en de werkmaatschappij niet hebben
kunnen voldoen aan de beoogde begrotingsdoelstelling op zowel detacheringsaantallen als invullen
van BAB-vacatures. Dit is een serieus aandachtspunt voor de toekomst. De MOA zal met de
werkmaatschappij in contact treden om te kijken hoe we hier verandering in aan kunnen brengen.
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In 2017 waren de resultaten als volgt:
Begroot : Detachering BAB medewerkers vanuit Achtkarspelen
10
Gerealiseerd : Detachering BAB medewerkers vanuit Achtkarspelen
2
Verschil ten opzichte van begroting - 8
Prognose : BAB kandidaten voor betaalde functie als groenmedewerker
4
Gerealiseerd : BAB kandidaten voor betaalde functie als groenmedewerker
0
Verschil ten opzichte van prognose - 4

WMO - trajecten
Aangezien MOA zich ten doel heeft gesteld om zich in te zetten voor het realiseren van een
inclusieve samenleving, wordt er ook dagbesteding geboden voor mensen met een WMO indicatie.
Voor de uitvoering van de WMO-dienstverlening heeft de MOA een overeenkomst gesloten met
gemeente Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel.
(tabel 1.2)
Zorgtrajecten 2017

Aantal

WMO actief op 31 dec. 2017

3

WMO beëindigd

1
Totaal WMO 2017

4

Marktontwikkeling Werkgevers - Werknemers
Er wordt tegenwoordig veelvuldig gesproken en nagedacht over hoe mensen met een beperking
geplaatst kunnen worden bij werkgevers. De doelgroep waar wij het hier over hebben wordt door
velen omschreven als : Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij van de MOA vinden deze
uitspraak onvolledig en niet correct en stellen dat er in veel gevallen eerder sprake is van het
omgekeerde, namelijk: “De arbeidsmarkt heeft een afstand tot de mensen”
Dit houdt in dat het plaatsen van iemand met een beperking bij een werkgever voor een groot deel
afhankelijk is van de bereidwilligheid van de werkgever om de werkomstandigheden aan te passen
aan de potentiële werknemer. Dit thema maken wij bespreekbaar met werkgevers en merken wij dat
de meeste ondernemers in Achtkarspelen begripvol zijn en open staan voor dit soort gesprekken.
Belangrijk hierbij is dat werkgevers worden ondersteund en ontzorgd. Als er op een juiste manier aan
deze twee criteria wordt voldaan, dan zijn wij ervan overtuigd dat de arbeidsmarkt meer kansen gaat
bieden voor mensen met een beperking.
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Medewerkers met MOA - dienstverband
SW-medewerkers
▪ SW werknemers werkzaam bij en voor de MOA
▪ SW werknemers gedetacheerd
Niet SW-medewerkers
▪ (Gedetacheerde) werknemers zonder indicatie
▪ (Gedetacheerde) werknemers met indicatie (Doelgroepregister)
(tabel 1.3)
SW werknemers
Geslacht

Aantal

Man

36

Vrouw

1

Totaal

37

Woongemeente

Aantal

Achtkarspelen

32

Smallingerland

3

Tytsjerksteradiel

2

Totaal

37

Verdeling naar werk
Facilitair

2

Grien

34

Detachering

1

Totaal

37
NIET SW werknemers

Functie

Aantal

Staf

4

Detachering

2

Totaal

6

Inleen personeel

2 BaanAfspraakBanen

Aantal

Voormannen

2

Totaal

2

In dienst bij Gemeente Achtkarspelen, gedetacheerd bij de MOA

Tijdelijk personeel
Groenmedewerkers

4

Totaal

4

Doorstromenbanen voor mensen afkomstig uit het gemeentelijk bestand

TOTALEN SW-werknemers en NIET SW-werknemers
Leeftijdsopbouw

Aantal

SW

Staf & Leiding

Detachering

Inleen/Tijdelijk

< 25

0

0

0

0

0

25 < 35

5

4

0

0

1

35 < 45

8

6

1

1

2

45 < 55

16

12

1

1

2

55 < 65

17

15

1

0

1

65 >

1

0

1

0

0

Totaal

49

37

4

2

6

10

Leeftijdsopbouw

Verdeling naar werk
wsw

20
10
0
< 25

Facilitair

Grien

25 < 35 35 < 45 45 < 55 55 < 65

wsw

Detachering

staf & leiding

deta

65 >

inleen

Totaal medewerkers werkzaam bij MOAi Grien
(tabel 1.5)
MOAi Grien
SW vanuit Caparis bij MOA
Regulier personeel gedetacheerd
vanuit Caparis
Totaal overgenomen

Aantal

Toelichting

34

SW-Medewerkers werkzaam bij MOAi Grien

2

Medewerkers kader gedetacheerd vanuit Caparis zonder SW-status

36

Werk door indiensttreding bij de
MOA doorstroombaan

4

Totaal medewerkers MOAi Grien

40

Medewerkers zijn tijdelijk in dienst getreden bij de MOA en afkomstig
uit het gemeentelijk bestand van Achtkarspelen

Totaal medewerkers werkzaam bij MOAi Wurk
MOAi Wurk

Aantal

Toelichting

SW personeel

2

SW-Medewerkers werkzaam bij MOA

SW vanuit Caparis bij MOA

1

Gedetacheerd naar gemeente 8K

BAB baan

2

Gedetacheerd bij Stertil

Staf

4

Totaal medewerkers MOAi Wurk

9

11

MOAi Grien
In oktober 2017 is het uiteindelijk gelukt om 26 Achtkarspelese WsW’ers ( van de ca. 50
medewerkers) in het groen van Caparis NV over te nemen in het kader van de door de gemeente
Achtkarspelen gewenste afbouw van het niet beschutte werk. Al sinds april werkten ze onder de
regie van de MOA bij MOAi Grien en alle SW medewerkers behorend bij bestek Achtkarspelen zijn
overgekomen evenals twee meewerkend voormannen met een ambtenaren status via een deta
constructie met de gemeente.
Door een directere aanpak en kortere lijnen is meteen het ziekteverzuim binnen MOAi grien
geanalyseerd en aangepakt. De medewerkers hebben een beter gevoel nu ze bij de gemeente
werken en een andere directe aanpak moet op den duur leiden tot verlaging van het kort verzuim.
Om ook de kwaliteit van werken te verbeteren worden er cursussen gevolgd. Een medewerker van
MOAi grien heeft een opleidingstraject voltooid waardoor hij nu maai- en zaagcursussen kan geven
en zelfs certificaten mag uitgeven.
Voor het groenbestek voor het onderhoud van de gemeente in 2017 is een eerder ingeplande
bezuiniging teruggedraaid. Daarnaast is er een structurele verlaging van de tarieven doorgevoerd. Er
wordt betere kwaliteit en meer werk geleverd tegen minder kosten dan voorheen.
Door weersinvloeden en een aantal tegenvallers liepen de medewerkers achter op schema. Medio
2017 is er dan ook besloten om een viertal medewerkers vanuit het gemeentelijk bestand van
Achtkarspelen in dienst te nemen. Deze medewerkers voldoen prima en voor een tweetal van hen is
er een arbeidscontract voor langere duur aangegaan. De 2 andere functies zijn als doorstroombaan
aangemerkt zodat er meerdere mensen ervaring kunnen opdoen in deze functie. Daarnaast zijn er 5
baan afspraak banen (zgn. BAB) gecreëerd in het groen welke echter op dit moment nog niet zijn
ingevuld. Helaas is er nog weinig animo vanuit de betreffende doelgroep voor het groen. Wel wordt
er gesproken met VSO-opleidingen om het groen meer onder de aandacht te brengen.
Met de overname GzD van Caparis is ook veel materiaal overgenomen. De technische staat van
onderhoud is slecht en daarom hebben we veel kosten moeten maken om deze weer up- to – date te
krijgen. De onderhoudskosten zijn dan ook hoger uitgevallen dan begroot. Daarnaast waren we
genoodzaakt om 2 grasmaaiers, een cyclomaaier, een hogedrukspuitkar en een wagenambulance
aan te schaffen. Tevens hebben we met het oog op het milieuvriendelijk werken een stoom
onkruidmachine aangeschaft.
Met de aanschaf van de cyclomaaier en de 5-delige kooimaaier hebben we een grote
kwaliteitsverbetering van het onderhoud van de sportvelden weten te realiseren. De
sportverenigingen zijn zeer tevreden over het onderhoud. Wel zijn er in 2017 een drietal
sportverenigingen over gegaan tot het zelf maaien van de sportvelden. Daarnaast zorgt de komst van
kunstgrasvelden ook voor vermindering van inkomsten voor MOAi Grien. In de begroting van 2018 is
daar dan ook rekening mee gehouden.
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Zoals eerder gesteld was de kwaliteit van het materiaal bij de overname niet goed. Daar is dan ook
een andere prijs voor betaald dan oorspronkelijk gevraagd. Hierdoor is ruimte ontstaan om ook een
nieuwe tractor en kraan kieper combinatie aan te schaffen. Met de aanschaf van al dit nieuwe
materiaal is het bestek maaien en schoffelen goed uit te voeren en is de kwaliteit die er geleverd
wordt beter als ooit te voren. Als we kijken naar de klachten over groen in 2017:
Het totaal aantal meldingen dit jaar is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Om
een goede vergelijking te maken hebben we voor 2016 en 2017 de meldingen tot 31 december met
elkaar vergeleken. Wanneer we kijken naar de meldingen die specifiek te maken hebben met
werkzaamheden die MOAi Grien uitvoert (maaien binnen de bebouwde kom en schoffelen) zien we
dit jaar een duidelijk daling ten opzichte van 2016. In 2016 ging het om 127 meldingen en dit jaar 74
dit is een daling van 42%!
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Regiewerk
Naast de bestekwerkzaamheden hebben de mannen van MOAi grien ook veel regiewerk verzet. In de
zomer worden de speeltuinen in de gemeente gecontroleerd en schoongemaakt. Ook wordt er een
aantal maal per jaar onkruid verwijderd op de 64 speelplaatsen in de gemeente. Voor een aantal
externe partners wordt het groen onderhouden. O.a. voor KEI Noord Oost Fryslan en Noventa wordt
de tuinen en bestrating bij de kantoorpanden onderhouden.

Winterwerk
In de wintermaanden wordt veel snoeiwerk verzet. Zo is er ook deze wintermaanden heel veel werk
voor de mannen in het groen en lijkt de tijd te kort om alle werkzaamheden te voldoen alvorens in
maart weer te beginnen met de bestek werkzaamheden. Zo’n 40 ton snoeihout wordt verwerkt naar
brandhout en verschillende partijen worden blij gemaakt met houtsnippers. Voor de medewerkers
die niet in het groen kunnen vanwege de winterkou werken binnen bij de MOA of zijn aan de slag in
de Kruidhof.
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Financiën
In dit jaarverslag een verkorte weergave uit de separaat gepubliceerde jaarcijfers.

Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)
31-12-2017
€

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Inventaris
Vervoermiddelen

86.734
202.670
28.281
18.671
336.356

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen

262.603
3.700

Liquide middelen

266.303
440.579

Totaal activa

1.043.238

31-12-2017
€

Passiva
Eigen vermogen
Overige bestemmingsreserves
Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

212.032
369.751
116.764
13.377
100.429
167.687
63.198
461.455

Totaal passiva

1.043.238
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Exploitatierekening 2017
2017
€

Budget 2017
€

1.356.400

2.009.310

796.607
17.868
238.534

1.515.706
83.476
462.763

1.053.009

2.061.945

Exploitatieresultaat

222.316

-52.635

Financiële baten en lasten

-10.284

-38.067

Operationeel resultaat

212.032

-90.702

Netto opbrengsten
Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

Belastingen

-

Exploitatiesaldo

212.032
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-90.702

