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1. ALGEMENE DEpARTEMENTELE INLIGTING 

STRAATADRES:    Waldorf-gebou 
 St george’s-wandelgang 80 
 Kaapstad 
 8001

POSADRES:   Posbus 979 
 Kaapstad 
 8000

TELEFOONNOMMER:   +27 21 483 3840 

FAKSNOMMER:  +27 21 483 7527

E-POSADRES:   ecohead@westerncape.gov.za

WEBWERF: www.westerncape.gov.za  
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ABBOO aflandige Brandstofbedryf-opleidingsorganisasie

AOBP akwakultuur Ontwikkelingbevorderingprogram

AOS akwakultuur Ontwikkelingsone

BAS Basiese Rekeningkundestelsel

BBO Bestemmingbemarkingsorganisasie

BBP Bruto Binnelandse produk

BBPS Bruto Binnelandse produk per Streek

BBSEB Breëbasis Swart Ekonomiese Bemagtiging

BEN Buro vir Ekonomiese Navorsing

BOvSA Beleid oor Ongeskiktheidsverlof en aftrede weens Siekte

BPAI Bestuursprestasie assesseringsinstrument

BPeSA Sakeprosesse wat Suid-afrika bemagtig

BRB Buitelandse Regstreekse Belegging

BRIC Brasilië, Rusland, Indië, China

CASIDRA Kaapse agentskap vir Volhoubare Geïntegreerde Ontwikkeling in Landelike 
Gebiede

CATHSSETA Sektoronderwys- en Opleidingsowerheid vir Kultuur, Kunste, Toerisme, 
Gasvryheid en Sport

CETA Onderwys- en Opleidingsowerheid vir die Boubedryf

CLOTEX Kaapse Klerasie- en Tekstieldienssentrum

CMT Sny, Maak en Knip

COgTA Koöperatiewe Bestuur en Tradisionele Sake

CSC Korporatiewe Dienssentrum

CTRU Cape Town Routes Unlimited

DAFF Departement van Landbou, Bosbou en Visserye

DB Diensbillikheid

DBMv Deelnemende Beoordeling van Mededingende Voordeel

DBSA Ontwikkelingsbank van Suider-afrika

DEADP Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning

DEOET Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme

DH Departementshoof

DLIP Diensleweringsimplementeringsplan

DLO Diensleweringsooreenkoms

DLT Dranklisensiëringstribunaal

DoA Departement van Landbou 

DOE Departement van Energie

2. LYS VAN AFKORTINGS



EKONOMIESE ONTWIKKELING EN TOERISME  - WESKaap - BEGROTINGSpOS 1210

DPSA Departement van Openbare Dienste en administrasie

DST Departement van Wetenskap en Tegnologie

DTB Departementele Topbestuur

dti Departement van Handel en Nywerheid

EIB Elektroniese Inhoudsbestuur

EOv Ekonomiese Ontwikkelingsvennootskap

EPI Ekonomiese prestasie-indeks

ESKN Ekonomieë van Streekskennisnetwerk

EU Europese Unie

FEDHASA Verenigde Gasvryheidsvereniging van Suid-afrika

FOE Forensiese Ondersoekeenheid

gBO Gesamentlike Bemarkingsooreenkoms

gEOD Geintegreerde Ekonomiese Ontwikkelingsdienste

gIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

gMP Gemeenskaps-, Maatskaplike en persoonlike Dienste

gvTS Gevorderde Vervaardiging- en Tegnologiestrategie

HBB Hulpbronbenefisiëringsbedrywe

HCT MIV-berading en -toetsing

HE Hernubare Energie

HFB Hoof Finansiële Beampte

HKLS Hawe-kluster Leierskapspan

HOI Hoer Onderwysinstelling

HSO Handel- en Sektorontwikkeling

IBAP Industriële Beleidsaksieplan

ICAN Geïntegreerde  Gemeenskaptoegangsnetwerk

IJM In-jaar Monitering

IKT Inligtings- en Kommunikasietegnologie

IOS Industriële Ontwikkelingsone

ISO Internasionale Organisasie vir Standaardisering

IT Inligtingstegnologie

JPP Jaarlikse prestasieplan

KAS Koöperatiewe aansporingskema

KHOI Kaapse Handwerk- en Ontwerpinstituut

KHOK Kaapse Hoër Onderwys Konsortium

KIKS Kaapstad Internasionale Konvensiesentrum

KITI Kaapse Inligtings- en Tegnologie-inisiatief
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KKTK Kaapse Klere- en Tekstielkluster

KMg Kaapse Metropolitaanse gebied

KMMO Klein, Medium en Mikro Ondernemings

KMO Klein en Medium Ondernemings

KMR Kaapse Moderaad

KSUT Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie

KTMP Klere- en Tekstielmededingendheidsprogram

KTMvP Klere- en Tekstielmededingendheidverbeteringsprogram

KTv Kaapse Toergidsvereniging

KvB Kantoor van die Verbruikersbeskermer

KZN KwaZulu-Natal

LPEO Landelike en plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling

LUR Lid van die Uitvoerende Raad

M&E Monitering en Evaluering

MAPPP-SETA Sektoronderwys- en opleidingsowerheid vir media, reklame, uitgewery, 
drukwerk en verpakking

MEOS Mikro-ekonomiese Ontwikkelingstrategie

MEOU Munisipale Ekonomiese Oorsig en Uitsig

MERSETA Vervaardiging-, Ingenieurs- en Verwante Dienstesektor Opvoeding- en 
Opleidingsowerheid

MHO Menslike Hulpbronontwikkeling

MTIUR Mediumtermyninkomste- en Uitgaweraamwerk

MvO Memorandum van Ooreenkoms

Mvv Memorandum van Verstandhouding

NBF Nasionale Bemagtigingsfonds

NBIP Nasionale Bewerking-inisiatiefprogram

NDPW Nasionale Departement van Openbare Werke

NDT Nasionale Departement van Toerisme

NFvS Nasionale Film- en Videostigting

NgvS Nasionale Geintegreerde Vervaardigingstrategie

NOK Nywerheidsontwikkelingskorporasie

NOP Nywerheidontwikkelingsplan

NOP Nasionale Ontwikkelingsplan

NRO Nieregeringsorganisasie

NT Nasionale Tesourie

NTSS Nasionale Toerismesektorstrategie

NU Nasionale Uitkoms

NvK Nasionale Verbruikerskommissie

NWO Niewinsgewende Organisasie
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OBRD Onafhanklike Berading- en Raadgewende Diens

OESO Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling

OgSA Ouditeur-Generaal van Suid-afrika

OIB Omgewingsimpakbepaling

OLOP Omvattende Landelike Ontwikkelingsprogram

OO Organisatoriese Ontwerp

ORB Ondernemingsrisikobestuur

OTv Oorspronklike Toerusting-vervaardiger

OvPI Oudit van prestasie-inligting

PEET premier se Entrepreneurskap-erkenningstoekennings

PEO plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling

PEOU provinsiale Ekonomiese Oorsig en Uitsig

PgF provinsiale Groeifonds

PgOS provinsiale Groei- en Ontwikkelingstrategieë

PIN plaaslike Innovasienetwerk

PMg persone met Gestremdheid

PPv publieke private Vennootskap

PSD provinsiale Strategiese Doelwit

PT provinsiale Tesourie

PvOF provinsiale Vaardigheidsontwikkeling Forum

PvP produktiwiteitsverbeteringsprogram

RA Regstellende aksie

RB Rekenpligtige Beampte

REIPPP Verkrygingsprogram vir onafhanklike kragvoorsieners in hernubare energie

RFP Versoek om Voorstelle

RIB Regulatoriese Impakbepaling

SAHEOS Suid-afrikaanse Hernubare Energie Opleidingsentrum

SAHTv Suid-afrikaanse Heuningbos Teevereniging

SAID Suid-afrikaanse Inkomstediens

SAKO Suid-afrikaanse Kwalifikasieowerheid

SALgA Suid-afrikaanse plaaslike Regeringsvereniging

SANParks Suid-afrikaanse Nasionale parke

SAOgA Suid-afrikaanse Olie- en Gasalliansie

SAPD Suid-afrikaanse polisiediens

SAT Suid-afrikaanse Toerisme

SD 1 Strategiese Doelwit 1

SDv Spesiale Doel Voertuig

SEB Swart Ekonomiese Bemagtiging

SEDA Kleinsake-ontwikkelingsagentskap

Sefa Finansieringsagentskap vir Kleinsake
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SES Spesiale Ekonomiese Sone

SETA Sektorowerheid vir Onderwys en Opleiding

SI Sake-intelligensie

SITA Staatsagentskap vir Inligtingstegnologie

SKA Vierkante Kilometer Reeks

SKBK Staatsdienskommissie-bedingingskamer

SKOOR Staande Komitee oor Openbare Rekeninge

SOC Maatskappy in staatsbesit

SPU Sakeprosesuitbesteding

SPvW Sakeprosesverbeteringswerkwinkels

SSD Sentrale Sakedistrik

STATSSA Statistiek Suid-afrika

SvI Sakevertroue-indeks

TBDB Totale Buitelandse Direkte Besteding

TBE Tegniese Bystand-eenheid

TgRSA Toerisme Graderingsraad van Suid-afrika

TNPA Transnet Nasionale Hawe-owerheid

TR Tesourieregulasies

UK Universiteit van Kaapstad

UKNSA Uitvoerende Kunste Netwerk van Sa

UNIDO Verenigde Nasies Industriële Ontwikkelingsorganisasie

UNWTO Verenigde Nasies Wêreldtoerisme-organisasie

UOWP Uitgebreide Openbare Werkeprogram

vgRSA Verbruikersgoedereraad van Suid-afrika

vK Verenigde Koninkryk

vKB Voorsieningskanaalbestuur

vLO Voedsel- en Landbou-organisasie

vOO Verdere Onderwys en Opleiding

vPUU Voorkoming van geweld deur stedelike opgradering

W&R SETA Onderwys- en Opleidingsowerheid vir die Groothandel- en Kleinhandelsektor

Wesgro Wes-Kaapse agentskap vir Belegging en Handelsbevordering 

WgWP Werknemergesondheid en -Welstandsprogram

WISP Wes-Kaapse Industriële Simbiose-projek

WKAOI Wes-Kaapse akwakultuur Ontwikkeling-inisiatief

WKDO Wes-Kaapse Drankowerheid

WKBI Wes-Kaapse Bewerking-inisiatief

WKMI Wes-Kaapse Meubel-inisiatief

WKR Wes-Kaapse Regering

WKTOR Wes-Kaapse Toerisme Ontwikkelingsraamwerk
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WKvD Wes-Kaapse Verskafferdatabasis

WKvFI Wes-Kaapse Fyn Voedsel-inisiatief

WKvST Wes-Kaapse Verbruikersake-tribunaal

WNNR Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad

WOAv Wet op arbeidsverhoudinge

WOFB Wet op Openbare Finansiële Bestuur

WOvB Wet op Verbruikersbeskerming

WOvvBR Wet op Voorkeurverkryingbeleidsraamwerk

WTTC Raad vir Wêreld Reis en Toerisme
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3. VOORwOORD DEUR DIE MINISTER

Dit is vir my ’n eer om die Departement van 
Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme se 
Jaarverslag vir 2013/14 voor te lê. 

Gedurende die jaar onder oorsig het hierdie 
departement alle pogings aangewend om groei 
te stimuleer en werk te skep sodat die mense 
van hierdie provinsie ’n beter lewe kan lei. Dit het 
vereis dat elke personeellid die oortuiging van 
hierdie administrasie moes deel dat dit nie ons 
rol is om kleinskaalse hulp te verleen nie, maar 
eerder om ’n wêreldklas omgewing vir sake te 
skep ... om ‘groot te dink’.

Terwyl die werk van elke program bygedra het 
om bovermelde doel te bevorder, wil ek graag 
’n paar inisiatiewe uitlig wat regstreeks verband 

hou met die genoemde oortuiging en die innoverende gees wat in die werk van hierdie 
departement heers.

Die Eenheid vir Rompslompvermindering was baie suksesvol in hul reaksie op die 
behoeftes van besighede deur 90.2% van die 1 312 navrae wat hulle ontvang het, op 
te los. Hierdie span het in skynbaar onmoontlike situasies in ons en ander sfere van 
die regering getree om te verseker dat sake-ondernemings die nodige hulp ontvang 
sodat hulle kon verrig wat hulle die beste doen: om ons ekonomie te laat groei en werk 
te skep. Die bekendstelling van die eerste fase van ’n Regulatoriese Impakbepaling sal 
ook aansienlik help om die koste van sake doen in die streek te verminder. 

Die Werk- en Vaardigheidsprogram – ons program 
wat betaalde, praktiese internskappe vir werklose 
matrikulante moontlik maak – het nasionale erkenning 
ontvang vir die ondersteuning wat aan jongmense 
van ons provinsie gebied word om werk te vind – en 
hulle lewens is ten goede verbeter, vir ewig. Ek is trots 
om te sien dat baie van die deelnemers na afloop van 
die internskaptydperk permanent in diens geneem is. 
Hierdie jongmense vorm nou deel van ons ekonomie. 

Die bogenoemde programme is maar ’n paar van die 
talle wat daartoe gelei het dat hierdie departement ’n 
waardevolle bydrae tot die inwoners van die Wes-Kaap 
lewer. Ek wil graag my opregte dank betuig teenoor al 
die personeel van DEOET vir hul onwrikbare toewyding 
om aan ons inwoners die geleentheid te gun om ’n 
beter lewe te handhaaf. Ek wil ’n spesiale woord van 
dank rig aan die Departementshoof, mnr. Solly Fourie, 
vir sy leierskap en strategiese leiding. 

Mnr Alan Winde 
Minister van die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme

Datum: 31 Julie 2014

“gedurende die 
jaar, het hierdie 
departement all 
pogings aangewend 
om groei te 
stimuleer en werk 
te skep sodat die 
mense van hierdie 
provinsie ’n beter 
lewe kan lei.” 
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4. VERSLAG VAN DIE REKENpLIGTIGE BEAMpTE
Die aktiwiteite van die departement strek oor ’n wye gedeelte 
van die ekonomie en die doel om ’n vraag-geleide, private 
sektor-gedrewe benadering tot ekonomiese ontwikkeling te 
volg, is weereens suksesvol bereik.

Die departement het 2 343 ondernemings bygestaan 
om hul ekonomiese voetspoor te versterk deur middel 
van ’n kombinasie van sake-ondersteuning, afrigting en 
mentorskap wat met behulp van befondsing of niefinansiële 
ondersteuning moontlik gemaak is. Dit het ook programme vir 
verskafferontwikkeling bevorder om daardie besighede meer 
doeltreffend te maak. Die koppeling van hierdie ondernemings 
met sektorstrukture was ook ’n belangrike kenmerk van ons 
pogings en die interaksie tussen die sektor en die eenhede 
vir ondernemingsontwikkeling het baie goeie transversale 
ondersteuning aan ondernemings in die streek voorsien. 

Ons span vir sektorontwikkeling het sewe sektore bygestaan en die skepping van 739 
werkgeleenthede deur handel en die bevordering van uitvoer ondersteun. Daarbenewens het die 
streek weereens ’n baie suksesvolle besoekerseisoen ervaar en die rol van die departement in die 
bevordering van die Wes-Kaap as ’n belangrike toeriste-oord het daartoe bygedra.

Die aanwysing van die Saldanha Industriële Ontwikkelingsone, asook die bekendstelling van 
loodsprojekte in Stroom 2 van die Breëband-projek is belangrike katalitiese ekonomiese 
infrastruktuurprojekte wat daartoe bygedra het dat die streek meer mededingend en bemagtigend 
as ’n florerende ekonomie geword het. 

Ons gaan voort om ’n beduidende impak te maak met die vermindering van die vaardigheidsgaping 
tussen die ekonomie se vraag na en aanbod van vaardighede deur middel van ons werk op die 
gebied van ambagsmanontwikkeling, werk en vaardighede en sake- en finansiële dienste. Die 
bekendstelling van die afrika instituut vir Finansiële en Risikobestuur was ’n aanduiding van die 
suksesvolle samewerking tussen die departement, die UK en sake ten einde ’n belangrike uitdaging 
op die gebied van finansiële risikobestuur te hanteer. 

Uit ’n regulatoriese oogpunt speel die departement ’n toesighoudende rol van Drankowerheid 
en die volgehoue sukses van die Kantoor van die Verbruikersbeskermer het ook tot ’n goed-
funksionerende ekonomiese stelsel bygedra. 

Uitdagings vir die jaar

Dit bly ’n uitdaging om aan te pas by die rol van vertikale 
integreerder wat die departement moet vervul om groter 
insluiting by die ekonomiese stelsel binne die streek te 
verseker. Ten einde dit te bereik, moes die departement (en 
sal voortgaan om) sy bedrywighede te belyn met dié van 
die verskillende vlakke van regering, aangesien die pogings 
in ekonomiese lewering dikwels onder baie verskillende 
rolspelers verdeel is. 

Die uitdagende en onsekere wêreldwye ekonomiese 
situasie het steeds spesifieke sistemiese eise aan die Wes-
Kaapse streek te stel; die onsekerhede oor voorspelbare 
verbruikersgedrag het ons beplanning beïnvloed. Die 
globale situasie het, en sal so voortgaan, om ’n negatiewe 
uitwerking op beleggersentiment te hê, wat moontlik 
daartoe kan lei dat ondernemings minder op werkskepping 
fokus.

Die departement se 
primêre rol is om 
die skepping van 
’n bemagtigende 
ekonomiese omgewing 
in die provinsie te 
ondersteun, wat 
bevorderlik is vir 
positiewe ekonomiese 
groei, ekonomiese 
ontwikkeling en 
ekonomiese insluiting.
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Die departement het ’n bedrag van R24.270 miljoen vir inkomste vir die 2013/14-boekjaar begroot. 
Hierdie skatting is gegrond op R24 miljoen vir dranklisensiegelde en ’n verdere R270 000 vir 
registrasiegeld van toergidse. 

Werklike inkomste wat ten opsigte van dranklisensiegelde ingevorder is, is met R4.328 miljoen 
oorskry. Dit was hoofsaaklik as gevolg van ’n groter aantal afsetgebiede wat gelisensieer is na ’n 
veldtog deur die Drankowerheid om die aantal ongelisensieerde ondernemings te verminder. 

Wat registrasiegeld vir toergidse betref, is 1 477 toergidse gedurende die boekjaar geregistreer, 
wat ’n oorinvordering van inkomste ten bedrae van R118 000 tot gevolg gehad het.

Die departement het gedurende die boekjaar in sy finansiële transaksies in bates en laste ’n 
oorinvordering van R2.851 miljoen gehad. Hierdie bedrag bestaan hoofsaaklik uit die terughouding 
van surplusfondse van Wesgro, asook verbeterde skuldinvorderingsaktiwiteite wat deur die 
departement ingestel is. Wesgro het ’n bedrag van R2.617 miljoen teruggehou, met die departement 
wat sy skuld met meer as R107 000 verminder het. 

 
Departementele 

ontvangste 

2013/14 2012/13

Beraam Werklike  
bedrag  

ingevorder

(Oor-)/Onder-
invordering

Beraam Werklike  
bedrag  

ingevorder

(Oor-)/
Onder- 

invordering

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000

- Casino-
belasting

- perdewedren-
belasting

- Dranklisensies 24 000 28 328 (4 328) 13 315 24 822 (11 507)

- Motorvoer-
tuiglisensies

Belastingont-
vangste

24 000 28 328 (4 328) 13 315 24 822 (11 507)

Verkoop van 
goedere en 
dienste buiten 
kapitale bates

270 388 (118) 270 418 (148)

Oordragte 
ontvang

Boetes, straf-
geld en ver-
beurings

Rente, divi-
dende en huur 
vir grond

14 (14) 9 (9)

Verkoop van 
kapitale bates

Finansiële tran-
saksies in bates 
en laste

2 851 (2 851) 4 320 (4 320)

Totaal 24 270 31 581 (7 311) 13 585 29 569 (15 984)

      

Departementele ontvangste



EKONOMIESE ONTWIKKELING EN TOERISME  - WESKaap - BEGROTINGSpOS 1218

’n Oorspronklike begroting van R389.451 miljoen is gedurende die 2013/14-boekjaar aan die 
departement toegeken. Hierdie begroting is soos volg toegeken:

•	 Program	1:	Administrasie	–	R31.972	miljoen.	Die	hoofdoel	van	die	program	was	om	algehele	
leierskap aan die departement te voorsien en die administratiewe prosesse soos finansiële 
bestuur en korporatiewe dienste, insluitend kommunikasie en skakeling met die Departement 
van die premier oor menslike hulpbronne te bestuur.

•	 Program	2:	Geïntegreerde	Ekonomiese	Ontwikkelingsdienste	–	R48.634	miljoen.	Die	befondsing	
wat aan hierdie program toegeken is, was vir die lewering van die mandaat om ’n bevorderlike 
omgewing deur die bevordering van entrepreneurskap en kleinsake-ontwikkeling te skep; om 
plaaslike gebiede te betrek om te verseker dat plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling tot ’n groter 
mate bydra tot die aanmoediging en bevordering van die doelwit van volhoubare ekonomiese 
groei en werkskepping in landelike gebiede; en die bevordering van rompslompvermindering 
om te verseker dat ondernemings kan groei sonder die onnodig omslagtige wetgewende of 
beleidsraamwerk wat tot vertraagde groei van sake en gemeenskappe kan lei.

•	 Program	 3:	 Handel	 en	 Sektorontwikkeling	 –	 R145.306	 miljoen.	 Befondsing	 wat	 vir	 hierdie	
program toegeken is, was hoofsaaklik om nywerheidsontwikkeling deur die leiding en 
ondersteuning van sektor-spesifieke ingrypings te ondersteun; die bevordering en leiding van 
handel en beleggingsbevordering, bv. die bevordering van die Wes-Kaap as ’n bestemming vir 
buitelandse regstreekse belegging en bystand met uitvoer-ontwikkeling; en die ondersteuning 
van verskeie ekonomiese infrastruktuursinisiatiewe.

•	 Program	4:	Sakeregulering	en	Bestuur	–	R42.220	miljoen	is	aan	hierdie	program	toegeken	om	
’n billike en sosiaal verantwoordelike sake-omgewing te verseker deur die ondersteuning van 
verbruikersbeskermingsdienste en die ondersteuning van die Wes-Kaapse Drankowerheid.

•	 Program	5:	Ekonomiese	Beplanning	–	R34.151	miljoen.	Befondsing	is	aan	die	program	toegeken	
om te verseker dat sy mandaat om strategiese ondersteuningsinisiatiewe soos navorsing, 
monitering en evaluering en kennisbestuursdienste te lewer, aan die departement voorsien 
kon word. ’n Verdere inisiatief van die program was om die Wes-Kaap as die Groen Ekonomie 
Middelpunt van Suid-afrika te posisioneer.

 
Naam van  
program

2013/14 2012/13

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder-
besteding

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/best-
eding

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000

administrasie 33 249 33 249 - 25 254 25 210 44

Geïntegreerde 
Ekonomiese 
Ontwikkelings-
dienste

50 007 50 007 - 51 322 51 306 16

Handel en 
Sektor-ontwik-
keling

129 828 124 240 5 588 102 276 101 296 980

Sakeregulering 
en Bestuur

41 481 41 481 - 34 871 34 820 51

Ekonomiese 
Beplanning

34 696 34 690 6 24 760 24 737 23

Toerisme, Kun-
ste en Vermaak

47 554 47 554 - 50 413 50 345 68

Vaardigheids-
ontwikkeling 
en Innovasie

36 158 36 158 - 26 689 26 630 59

Totaal 372 973 367 379 5 594 315 585 314 344 1241

Programuitgawes 
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•	 Program	6:	Toerisme,	Kunste	en	Vermaak	–	R49.181	miljoen	is	toegeken	om	die	Wes-Kaap	as	
die voorste toerismebestemming te posisioneer en ’n reagerende toerisme-bedryf te bou wat 
in toekomstige vraag kan voorsien.

•	 Program	7:	Vaardigheidsontwikkeling	en	Innovasie	–	’n	Bedrag	van	R37.	987	miljoen	is	aan	die	
program toegeken om vaardigheidsontwikkeling te help bevorder as ’n belangrike hefboom 
in die stryd vir ekonomiese vryheid en die bevordering van aktiwiteite rondom werk en 
vaardighede en ambagsvaardighede. 

Die departement se begrotingstoekenning is gedurende die proses van aansuiwerings-beraming 
met R16.478 miljoen verminder. 

Dit was grotendeels as gevolg van ’n bedrag van R17.395 miljoen wat van program 3: Handel 
en Sektorontwikkeling verskuif is ter ondersteuning van die provinsiale Breëband-inisiatief en 
R3.7 miljoen wat van program 7: Vaardigheidsontwikkeling en Innovasie vir ’n vaardigheids-projek 
verskuif is. 

Verder het die departement ook ’n bedrag van R2 miljoen ontvang ter ondersteuning van sy 
inisiatief vir ’n Vloeibare aardgas-invoerplan, asook fondse van sy oorinvordering van eie inkomste 
om die Wes-Kaapse agentskap vir Bestemmingsbemarking, Belegging en Handelsbevordering 
(Wesgro) ten bedrae van R2.617 miljoen as gevolg van die terughouding van oorskotte wat weer 
vir die departement begroot is.

Na afloop van die aansuiweringsberamings, is die aansuiweringsbegroting van R372.973 miljoen 
soos volg per program toegeken:

program 1: administrasie – R32.472 miljoen

program 2: Geïntegreerde Ekonomiese Ontwikkelingsdienste – R49.994 miljoen

program 3: Handel en Sektorontwikkeling – R129.828 miljoen

program 4: Sakeregulering en Bestuur – R41.481 miljoen

program 5: Ekonomiese Beplanning – R35.851 miljoen

program 6: Toerisme, Kunste en Vermaak – R47.560 miljoen

program 7: Vaardigheidsontwikkeling en Innovasie – R35.787 miljoen

Die departement het gedurende die boekjaar ook ’n totaal van vyf viremente bewerkstellig. ’n 
Bedrag van R1.155 miljoen is van program 5: Ekonomiese Beplanning verskuif en R6 000 van 
program 6: Toerisme, Kunste en Vermaak na program 1: administrasie, program 2: Geïntegreerde 
Ekonomiese Ontwikkelingsdienste en program 7: Vaardigheidsontwikkeling en Innovasie. 

Soos op 31 Maart het die departement 98.51% of R367.379 miljoen van sy toegekende begroting 
bestee aan die uitvoering van sy mandaat, soos bewoord in Strategiese Doelwit 1: Om geleenthede 
vir groei en indiensneming te skep. Die finansiële posisie van die departement word in die tabel 
hierbo uiteengesit.

Toekomstige planne van die departement

Die departement se primêre rol is om die skepping van ’n bemagtigende ekonomiese omgewing 
in die provinsie te ondersteun, wat bevorderlik is vir positiewe ekonomiese groei, ekonomiese 
ontwikkeling en ekonomiese insluiting. 

Terwyl die departement ’n aktiewe rol sal speel om te verseker dat sy projekte en programme 
bydra tot die bereiking van die drie fokusareas wat hierbo gelys is, sal dit ook ’n leidende rol 
speel om te verseker dat die horisontale en vertikale leierskap van die ekonomiese stelsel van die 
provinsie bevorder en doeltreffend gelewer word. 
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Die toekomstige planne en aktiwiteite van die departement sal dus gekenmerk word aan ’n groter 
klem op die leierskap, voorspraak en invloedryke rol wat die projekte en programme ten doel 
het om te bereik. Die gesamentlike rol wat die plaaslike, provinsiale en nasionale ekonomiese 
belanghebbendes koppel om ’n samehangende en sinergistiese benadering tot die skepping van ’n 
bemagtigende omgewing te produseer, sal terselfdertyd deel van die nuwe leweringsmeganisme 
vir die departement vorm. al die pogings sal uiteindelik bydra tot ’n afname in werkloosheid en 
die vermindering van die koste van sake doen in die provinsie. 

Die separtement sal voortgaan om te bou op die platform wat oor die afgelope jaar gebou is om 
die programme en projekte soos volg te versnel:

a) Suksesvolle bekendstelling van die Stroom 2 Breëband

b) Doeltreffende vaardigheidsontwikkeling ten opsigte van ambagsmanne en sake-
optimalisering

c) projekte wat binne die Groen Ekonomie geïmplementeer is

d) Maksimalisering van pogings wat ingrypings in sake-ontwikkeling en spesifieke primêre sektore 
koppel 

e) Vermindering van die koste van sake doen deur die vermindering van die rompslomp 

f) Opgradering van ons pogings om ’n florerende besoeker-ekonomie te bevorder.

Publieke-Private vennootskappe 

Geen ppV is gedurende die oorsigjaar aangegaan nie.

gestaakte aktiwiteite 

Geen aktiwiteite sal gedurende die 2014/15-boekjaar gestaak word nie.

Nuwe of voorgestelde aktiwiteite 

Geen nuwe of voorgestelde aktiwiteite word vir die 2014/15-boekjaar beoog nie.

vKB-prosesse en -stelsels om onreëlmatige uitgawes te verhoed

Die departement het stelsels in plek, naamlik die Rekenpligtige Beampte-stelsel, kontrolelyste vir 
transaksies, template vir transaksies, maandelikse monitering van transaksies asook maandelikse 
rekonsiliasies.

vrystellings en afwykings van Nasionale Tesourie ontvang 

Die departement het die transaksie-adviseur vir die Vloeibare aardgas-projek deur middel van 
’n beperkte bodproses aangestel. Die kontrakwaarde was meer as R1 miljoen en dit het dus voor 
die Bodspesifikasie- en Bodbeoordelingskomitee gedien en is deur die Rekenpligtige Beampte 
goedgekeur. Die betrokke goedgekeurde dokumente is na provinsiale Tesourie en die Ouditeur-
Generaal gestuur, soos voorgeskryf deur vereistes van Nasionale Tesourie. 
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Erkennings

Ek erken en waardeer die ondersteuning, leierskap, leiding en aanmoediging wat gedurende die 
boekjaar deur LUR Winde en sy kantoorpersoneel asook die kabinet van die Wes-Kaap verskaf 
is. 

Dankie ook aan my hardwerkende en toegewyde bestuurspan en DEOET-personeel wat verbind 
en gefokus gebly het om te verseker dat ons aanhou vorder om ons doelwitte en oogmerke te 
bereik. 

Laastens, dankie aan al ons sakevennote en ekonomiese belanghebbendes wat oor die jaar met 
DEOET saamgewerk het en bygedra het tot ons visie om die ekonomie te laat groei.

 

Mnr Solly Fourie 
Rekenpligtige beampte: Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme

31 Julie 2014
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5. VERKLARING VAN VERANTwOORDELIKhEID EN 
 BEVESTIGING VAN DIE AKKURAAThEID VAN DIE    
 JAARVERSLAG

Na die beste van my kennis en wete, bevestig ek die volgende: 

alle inligting en bedrae wat in die jaarverslag bekendgemaak is, is in ooreenstemming met die 
jaarlikse finansiële state wat deur die Ouditeur-Generaal geoudit is.

Die jaarverslag is volledig, akkuraat en vry van enige weglatings.

Die jaarverslag is opgestel in ooreenstemming met die riglyne vir die jaarverslag, soos uitgereik 
deur Nasionale Tesourie.

Die Finansiële Jaarstate (Deel E) is in ooreenstemming met die gemodifiseerde kontant-standaard 
en die betrokke raamwerke en riglyne uitgereik deur Nasionale Tesourie voorberei.

Die Rekenpligtige Beampte is verantwoordelik vir die voorbereiding van die finansiële jaarstate en 
vir die menings wat in hierdie inligting gestel word. 

Die Rekenpligtige Beampte is verantwoordelik vir die daarstelling en implementering van ’n 
stelsel van interne kontrole om redelike versekering oor die integriteit en betroubaarheid van die 
prestasie-inligting, die menslike hulpbronne-inligting en die finansiële jaarstate te verskaf.

Die eksterne ouditeure is verantwoordelik om ’n onafhanklike mening oor die finansiële jaarstate 
te gee.

In my opinie is die jaarverslag ’n redelike weerspieëling van die bedrywighede, die prestasie-
inligting, die menslike hulpbronne-inligting en die finansiële sake van die departement vir die 
boekjaar geëindig 31 Maart 2014.

Die uwe 

Rekenpligtige Beampte 
Mnr Solly Fourie 

31 Julie 2014 
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6. STRATEGIESE OORSIG

6.1 visie

Die departement se visie is een van ’n Wes-Kaap wat ’n lewendige, innoverende en volhoubare 
ekonomie het, gekenmerk deur groei, indiensneming en toenemende billikheid, en gebou op die 
volle potensiaal van almal.

6.2 Missie 

Die missie van die departement is om leierskap aan die Wes-Kaapse ekonomie te voorsien deur die 
departement se begrip van die ekonomie, sy vermoë om ekonomiese geleenthede en potensiaal 
te identifiseer, en sy bydrae tot die regering se ekonomiese prioriteite. 

Die departement sal ook as katalisator optree vir die transformasie van die ekonomie, en gehoor 
gee aan die uitdagings en geleenthede vir ekonomiese burgers ter ondersteuning van die regering 
se doel om geleenthede vir ondernemings en burgers te skep om die ekonomie en indiensneming 
te bevorder.

Laastens sal dit bydra tot die voorsiening van ’n voorspelbare, mededingende, billike en 
verantwoordelike omgewing vir belegging, onderneming en handel.

6.3 Waardes

Die kernwaardes wat die departement voorstaan is:

•	 Bevoegdheid

•	 Aanspreeklikheid

•	 Integriteit

•	 Reagerend

•	 Sorgsaamheid

6.4 Strategiese uitkomsgeoriënteerde teikens  

Die strategiese uitkomsgeoriënteerde teikens van die departement is in lyn met die doelwitte 
soos vervat in provinsiale Strategiese Doelwit Een: Om geleenthede vir groei en indiensneming 
te skep.

•	 Indiensnemingkoers	in	die	Wes-Kaap

•	 Die	totale	BBP-groei	van	die	provinsie	per	jaar

•	 Goedgekeurde	ekonomiese	strategiese	plan

•	 %	toename	in	sakevertroue-indeks

•	 %	groei	in	indiensneming

•	 %	toename	in	die	waarde	van	uitvoere

•	 Waarde	van	belegging	in	infrastruktuur

•	 Aantal	werkgeleenthede	gefasiliteer
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7. wETGEwENDE EN ANDER MANDATE 
Verskeie wette speel ’n rol binne die omvang van die departement se werk. Die belangrikste wette 
en beleide word hierna genoem:

Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999 (Wet 1 van 1999) 

Die Wet reguleer finansiële bestuur in die departement om te verseker dat alle inkomste, uitgawes, 
bates en laste doeltreffend en doelmatig bestuur word en ken die verantwoordelikhede en 
bevoegdheid toe aan persone aan wie finansiële bestuur in die departement opgedra is.

Wetsontwerp op die Wes-Kaapse Agentskap vir die Bevordering van Handel en Beleggings, 
1996 (Wet 3 van 1996)

Die Wet bepaal die Wes-Kaapse agentskap vir die Bevordering van Handel en Beleggings 
(Wesgro).

Drankwet, 2003 (Wet 59 van 2003)

Die Drankwet het op 13 augustus 2004 van krag geword en die Drankwet, Wet 27 van 1989 vervang 
vir nasionale funksies, terwyl dit as ’n oorgangsmaatstaf vir provinsiale funksies behou is. Dit het 
’n drievlak-stelsel in die drankbedryf ingestel en reguleer die vervaardiging- en verspreidingsvlak. 
Dit maak voorsiening vir die devolusie van funksies met betrekking tot die verspreidingsvlak na 
die provinsiale Minister en vereis van die provinsiale Drankowerheid om dit van statistiese inligting 
ten opsigte van die kleinhandel- en mikrovervaardigingsvlak te voorsien.

Besigheidswet, 1991 (Wet 71 van 1991)

Die Besigheidswet is toegewese nasionale wetgewing wat die regulering van informele handel deur 
munisipaliteite bepaal, onderworpe aan monitering van die tersaaklike verordeninge wat deur die 
provinsiale Minister uitgevaardig is. Dit bepaal verder dat die provinsiale Minister as appèlgesag 
kan optree in gevalle waar munisipaliteite aansoeke van sekere soorte sake-ondernemings om 
handelslisensies afwys.

Wet op Breedgebaseerde Swart Ekonomiese Bemagtiging (Wet 53 van 2003)

Die Wet maak voorsiening vir ’n wetgewende raamwerk vir die bevordering van swart ekonomiese 
bemagtiging; magtig die Minister om kodes vir goeie praktyk uit te reik en om handveste vir 
transformasie te publiseer; bepaal die adviesraad vir Swart Ekonomiese Bemagtiging; en maak 
voorsiening vir aangeleenthede wat daarmee verband hou.

Wet op verbruikersbeskerming, 2008

Die Wet op Verbruikersbeskerming bevorder ’n billike, toeganklike en volhoubare markplek vir 
verbruikersprodukte en -dienste en vir daardie doel bepaal dit nasionale norme en standaarde 
met betrekking tot verbruikersbeskerming, maak voorsiening vir verbeterde standaarde 
van verbruikersinligting, verbied sekere onbillike bemarkings- en sakepraktyke, bevorder 
verantwoordelike verbruikersgedrag, bevorder ’n bestendige wetgewende en toepassingsraamwerk 
rakende verbruikerstransaksies en -ooreenkomste; en stel die Nasionale Verbruikerskommissie in. 

Nasionale Wysigingswetsontwerp op Kleinsake (2004)

Die wetsontwerp het die Wet op Nasionale Kleinsake, 1996 gewysig ten einde alle bepalings 
rakende die Ntsika Enterprise promotion agency (Ntsika) te herroep; maak voorsiening vir die 
instelling van die Ontwikkelingsagentskap vir Kleinsake (SEDa) en maak voorsiening vir die 
inlywing van Ntsika, Namac en enige ander aangewese instansie by die agentskap.
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Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000)

Die Wet maak voorsiening vir kernbeginsels, meganismes en prosesse waarvolgens munisipaliteite 
meer progressief in die rigting van die sosiale en ekonomiese opheffing van gemeenskappe kan 
beweeg en toegang tot noodsaaklike en bekostigbare dienste te verseker.

Wes-Kaapse Wet op verbruikersake (Onbillike Sakepraktyke), 2002 (Wet 10 van 2002)

Die Wet maak voorsiening vir die ondersoek, verbod en beheer van onbillike sakepraktyke 
en stipuleer die daarstelling van ’n Kantoor van die Verbruikersbeskermer en Verbruikersake-
tribunaal. 

Die Nasionale geïntegreerde vervaardigingstrategie (NgvS)

Die NGVS is ’n tegnologies-gevorderde nasionale benadering wat deur die Departement van 
Handel en Nywerheid geïmplementeer is met die doel om alle rolspelers in die bedryf byeen te 
bring om ’n gesamentlike visie te ontwikkel om te verseker dat volhoubare ontwikkeling en groei 
plaasvind en dat tegnologiese hulpbronne ontwikkel, gefokus en optimaal benut word.

Die gevorderde vervaardiging- en Tegnologiestrategie (gvTS)

Die GVTS is ’n tegnologies-gevorderde provinsiale beleid in lyn met iKapa Elihlumayo-beginsels 
en die departement se strategiese prioriteite, wat meer op sektorgebaseerde inisiatiewe eerder 
as die breedgebaseerde GVS sal konsentreer. Hierdie inisiatiewe sal deur die Wetenskaplike en 
Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR) geïmplementeer word.

Wes-Kaapse Toerisme Ontwikkelingsraamwerk (WKTOR)

Maak voorsiening vir die bestemming-visie en -strategie vir toerisme in die Wes-Kaap en is die 
hoëvlak sektorstrategie vir toerisme wat deel vorm van die departement se Mikro-ekonomiese 
Ontwikkelingstrategie. Die Wes-Kaapse Toerisme Ontwikkelingsraamwerk verseker gesamentlike 
beplanning, begroting en implementering tussen die drie vlakke van regering in die eerste plek 
en al die sosiale vennote in die tweede plek. Die Wes-Kaapse Toerisme Ontwikkelingsraamwerk 
het bepaalde mikpunte en uitkomste wat oor ’n tien-jaar tydsraamwerk bereik moet word. Dit 
is ’n lewendige en dinamiese dokument, met navorsing wat voortdurend by die bewysmateriaal 
gevoeg word en ontleding wat volgens veranderende omstandighede aangepas word. Daar sal 
op ’n vyf-jaar grondslag omvattende hersiening uitgevoer word. 

Die WKTOR bestaan uit die volgende substrategieë wat die sleutelfokusareas meer volledig 
uiteensit: 

•	 Die	Geïntegreerde	Toerisme	Ontwikkelingsraamwerk	[GTOR],	wat	insluit:	

•	 Die	Wes-Kaapse	Raamwerk	vir	die	Werwing	van	Toerismebelegging

•	 Die	Raamwerk	vir	Toerisme	Padtekens	

•	 Die	Toerisme	Menslike	Hulpbronne-ontwikkelingstrategie	

•	 Die	Toerisme	BBSEB-strategie	en	Implementeringsplan	

Tweede Nasionale Wysigingswet op Toerisme, 2000 (Wet 70 van 2000)

Die Wet het die Toerismewet van 1993 gewysig. Bepalings in die Wet sluit verdere opleiding en 
registrasie van toergidse, ’n etiese en gedragskode vir toergidse, prosedures om klagtes aanhangig 
te maak en dissiplinêre maatreëls in.

provinsiale Wes-Kaapse Toerismewet, 2004 (Wet 1 van 2004)

Die Wet maak voorsiening vir die instelling van die Bestemmingbemarkingsorganisasie (BBO).
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8. ORGANISATORIESE STRUKTUUR

Minister van Ekonomiese 
Ontwikkeling en Toerisme
Mnr A R Winde

Departementshoof
Mnr S Fourie

geïntegreerde 
Ekonomiese 
Ontwikkelingsdienste 
Hoofdirekteur:
Mnr J Peters

Handel en 
Sektorontwikkeling 
Waarnemende 
Hoofdirekteur:
Mnr N gwynne-Evans

Administrasie 
Hoofdirekteur:
Me M Abrahams

Kantoor van die HvD
Me C Julies

Finansiële Bestuur
Me M Abrahams

Korporatiewe Dienste
Me C Julies

Ondernemings- 
ontwikkeling
Mnr J Wolmarans

Streek- en Plaaslike 
Ekonomiese 
Ontwikkeling
Me F Dharsey

Ekonomiese Bemagtiging
Mnr J Wolmarans

vermindering van 
Rompslomp
Mnr R Windvogel

Handel- en Beleggingsvordering
Mnr N gwynne-Evans

Sektorontwikkeling
Mnr N gwynne-Evans

Strategiese 
Inisiatiewe 
Hoofdirekteur:
Me J Johnston
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Sakeregulering  
en  Bestuur Direkteur:
Adv A Searle

Toerisme, Kunste 
en vermaak 
Hoofdirekteur: 
Me L Schuurman

Ekonomiese 
Beplanning 
Direkteur:
Mnr N Joseph

Regulerende Dienste
Adv A Searle

Kantoor van die  
verbruikbeskermer

Adv A Searle

Drankregulering
Me L Schuurman

Beleid en  
Beplanning
Me M Lahusen

Navorsing en 
Ontwikkeling
Me C Kriel

Kennisbestuur
Me C Julies

Monitering en 
Evaluering
Me g Smith

Ekonomiese 
Ontwikkelingsvennootskap

Me M Lahusen

Toerismebeplanning
Me L Schuurman

Toerisme en 
Ontwikkeling
Me N Ntenetya

Handelskunste en 
vermaak
vacant

Toerismebestemmingsbemarking
Me L Schuurman

Toerismesektor- 
transformasie
Me J Davy

vaardigheids- 
ontwikkeling en  
Innovasie  
Hoofdirekteur:
Mnr A Phillips

Provinsiale 
vaardigheidforum
Me E Walters

Werkmag- 
ontwikkeling
Me R Loghdey

Innovasie
vacant
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Naam van entiteit Wetgewing Aard van besigheid

Wes-Kaapse agentskap vir Han-
del en Beleggings-bevordering 
(Wesgro)

Wetsontwerp op die Wes-Kaapse 
agentskap vir die Handel en 
Beleggings-bevordering, 1996 
(Wet 3 van 1996)

Wesgro is die amptelike 
agentskap vir die bevordering van 
belegging en handel vir die Wes-
Kaap en is in Kaapstad geleë.

Wes-Kaapse Drankowerheid Wes-Kaapse Drankwet, 2008 
(Wet 4 van 2008)

Die Wes-Kaapse Drankowerheid 
reguleer die kleinhandelverkope 
en mikrovervaardiging van drank 
in die provinsie. Dit sal ook trans-
formasie van die  drankbedryf in 
die Wes-Kaap fasiliteer deur die 
toetrede van nuwe lisensiehouers 
te bevorder en poog om die ve-
rantwoordelike gebruik van drank 
te bevorder.

9. ENTITEITE WAT AAN DIE MINISTER RAPPORTEER
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DEEL B: 
pRESTASIE-INLIGTING 
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1. VERSLAG VAN DIE OUDITEUR-GENERAAL:     
 VOORAFBEpAALDE DOELwITTE
Die OGSa voer sekere ouditprosedures op die prestasie-inligting uit om redelike versekering in 
die vorm van ’n ouditbevinding te gee. Die ouditbevinding oor die prestasie teen voorafbepaalde 
doelwitte is by die verslag aan bestuur ingesluit, met geen wesenlike bevindinge wat onder die 
Voorafbepaalde Doelwitte-opskrif in die verslag oor ander regs- en regulatoriese vereistes van die 
ouditeur se verslag gerapporteer word.

Verwys na bladsy 200 van die Verslag van die Ouditeur-Generaal, gepubliseer onder Deel E: 
Finansiële inligting.

2. OORSIG VAN DEpARTEMENTELE pRESTASIE

2.1 Diensleweringsomgewing

Die pad ter bereiking van die departement se doelwitte was nie sonder uitdagings nie. Baie 
plaaslike en nasionale sakevertroue-indekse het gedurende die oorsigjaar lae vlakke van vertroue 
onder kleinsake-eienaars aangetoon. Daarbenewens het die plaaslike ekonomie nie gegroei teen 
vlakke wat hoog genoeg was om werkloosheid en armoede effektief te bekamp nie.

Na ’n inkrimping van 1.2% jaar-op-jaar in 2009, het die ekonomiese aktiwiteit in die Wes-Kaap 
geleidelik herstel. Gedurende 2010 was BBp-groei 2.6%, wat tot 3.5% in 2011 gestyg het. Die 
Wes-Kaap het vir die kalenderjaar 2012 teen ’n beraamde tempo van 3% gegroei, vergeleke met 
die 2.5% reële BBp-groeikoers van die nasionale ekonomie (BEO 2013). Hierdie beter prestasie 
van die WK-ekonomie in vergelyking met die nasionale ekonomie in 2012 is regstreeks as gevolg 
van die streek wat nie dieselfde impak van die skerp daling in mynbou-uitset as die res van die 
land ervaar het nie. plaaslike ekonomiese aktiwiteit is egter nadelig geraak deur die onrus in die 
landbousektor wat teen die einde van die jaar uitgebreek het.

Die impak van swakker globale ekonomiese groei en die verlies van momentum in die herstel 
van die nasionale verbruikersektor het daartoe gelei dat reële ekonomiese groei in die streek 
verlangsaam het van 3.5% in 2011 tot ’n geskatte 3% in 2012. Dit sal in ooreenstemming wees met, 
maar effens minder beklemtoon wees as, die verlangsaming wat deur die nasionale ekonomie 
geregistreer is.

Daar word weereens verwag dat die tersiêre sektor (veral kleinhandel, finansiële dienste en 
algemene regeringsdienste) die provinsiale BBp-groei in 2012 sal aandryf. Inteendeel, groei in die 
primêre en sekondêre sektore sal na verwagting laer wees, wat die winste wat deur die tersiêre 
sektor behaal word, sal teenwerk.

Die mynbou- en vervaardigingsektore het aansienlik gedurende die resessie gely, veral die 
vervaardigingsektor, wat ongeveer 17% tot BBp bydra en beduidende werkverliese oor al drie 
tydperke onder oorsig aangeteken het. Volgehoue groei in die landbou-, bosbou- en visserysektor, 
konstruksie, vervoer en kommunikasie, finansies en sakedienste, GMp-dienste en – belangriker – 
die regering se poging tot (nasionale) teensikliese fiskale beleid het die voortgesette uitbreiding 
van die plaaslike ekonomie verseker.

Wes-Kaapse groeivooruitsigte vir reële BBPS 2013 – 2017

Daar word weereens verwag dat die tersiêre sektor reële ekonomiese groei in die streek sal 
aandryf, met groei wat gemiddeld op 4% per jaar (2013-17) geskat word. Die verlangsaming in die 
verbruikersektor sal egter in 2013 ietwat stadiger groei in die tersiêre sektor veroorsaak vergeleke 
met 2012, terwyl die herstel van die sekondêre sektor voorspel word om van 1.9% gemiddelde 
groei in 2012 te versterk na 2.8% in 2013 en teen 3.3% oor die mediumtermyn voorspel word 
(pEOU 2013). Daar word verwag dat die Wes-Kaap sy teiken van 4.2% in 2017 sal bereik, soos 
gestel deur pSD 1.
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Wes-Kaapse ekonomiese sektor: formele indiensneming

Volgens die Entrepreneurskap-verslag (2013) van die Suid-afrikaanse Instituut vir professionele 
Rekenmeesters, was arbeid ’n ander gebied wat sakegroei beperk het. Die klein poel van 
vaardighede, die ingewikkelde arbeidsregulasies en die lae vlakke van produktiwiteit het nie slegs 
ons globale mededingendheid beïnvloed nie, maar het dit ook moeilik gemaak vir ondernemings 
om te groei. Terwyl baie entrepreneurs en kenners dit egter eens is dat die klimaat ’n paar 
uitdagings bied, is daar steeds ’n sterk gevoel van optimisme oor die Wes-Kaap as ’n plek om 
sake te doen. 

’n paar van die sleutelelemente wat tot die dinamika en by tye onstuimigheid van die omgewing 
bygedra het, sluit in: 

•	 die	toenemende	besef	deur	alle	vlakke	van	die	regering	van	die	behoefte	om	die	regulatoriese	
omgewing te verbeter. Ten spyte van hierdie besef, was die verkryging van inkoop deur 
belanghebbendes, veral op operasionele vlak, uitdagend maar nie onoorkombaar nie. Ons 
projekte, wat daarop gemik was om bewustheid te skep oor die behoefte om die regulatoriese 
omgewing te verbeter, was van kritieke belang om hierdie uitdaging te oorkom.

•	 die	 toenemende	 aansporing	 om	 entrepreneurskap	 te	 ontwikkel	 en	 bevorder	 as	 ’n	 middel	
om ekonomiese groei en werkskepping teweeg te bring. Die gevolg hiervan was dat die 
program ’n strategie moes instel om hulpbronne ter ondersteuning van hierdie aangeleentheid 
toe te ken. Bowendien, gegewe die uitreiking van die verslag van die Wes-Kaapse Globale 
Entrepreneurskap Monitor (GEM), sal aansienlike aandag in die 2014/15-boekjaar geskenk word 
aan die ontwikkeling van entrepreneurskap en die sleutelkwessies (bv. onderwys) onderliggend 
aan hierdie konsep.

•	 plaaslike	 munisipaliteite	 en	 distrikte	 besef	 toenemend	 die	 belangrikheid	 van	 plaaslike	
ekonomiese ontwikkeling (pEO) as ’n instrument vir plaaslike mededingendheid. Dit was baie 
bemoedigend en ’n duidelike teken dat ons pogings om pEO meedoënloos te bevorder, vrugte 
begin afwerp het. 

Daar moet op gelet word dat die industriële struktuur van formele indiensneming deur die 
dienstesektor oorheers word. In die Wes-Kaap bestaan die tersiêre sektor uit bykans 66% van 
formele indiensneming, gevolg deur die sekondêre sektor (25.9%) en die primêre sektor (8%). 
Wanneer die streek se skattings met nasionale skattings vergelyk word, alhoewel dit statisties 
onbeduidend is, merk ons op dat die sekondêre sektor effens groter is (23.2% nasionaal) en 
dat die primêre sektor effens kleiner is (10% nasionaal). Drie van die bedrywe met die grootste 
indiensneming vorm deel van die tersiêre sektor: Gemeenskaps-, maatskaplike en persoonlike 
(GMp) dienste (21.5%), finansiële en sakedienste (19.1%) en groothandel en kleinhandel (19%). 
Wanneer dit op nasionale vlak vergelyk word, sien ons dat die sektor vir finansiële en sakedienste 
en groothandel en kleinhandel groter in die Wes-Kaap ten opsigte van indiensneming is, terwyl 
die GMp-sektor kleiner ten opsigte van indiensneming is. Vervaardiging, wat 17.7% indiensneming 
in die formele sektor verteenwoordig, is die vierde grootste nywerheid in die provinsie en groter 
vergeleke met die res van die land, waar dit nasionaal 14.9% van indiensneming in die formele 
sektor verteenwoordig. Die laaste groot verskil in die industriële struktuur van indiensneming in 
die formele sektor is in mynbou en groefsteenwerk, wat feitlik nie in die provinsie bestaan nie, 
maar 3.6% van formele indiensneming op nasionale vlak verteenwoordig. 

Die geografiese verspreiding van ekonomiese aktiwiteit in die Wes-Kaap

Die Wes-Kaapse ekonomie is geografies gekonsentreerd. Nie minder nie as 85% van reële waarde 
toegevoeg word in die Kaapse Metropolitaanse gebied (KMG) en die aanliggende Kaapse 
Wynland-distrik gegenereer. In die leidende breë finansiële en sakedienstesektor is die bydrae 
van hierdie twee distrikte bo 88% (MEOU 2013). Die kern van die provinsie se leidende finansiële, 
versekering-, eiendoms- en sakedienstesektor, wat 32.4% tot die BBpS bydra, is in die Kaapse 
Metro geleë. Hierdie sektor dra 36% tot die distrik se ekonomie by; meer as 80% persent van die 
provinsie-wye finansiële en sakedienstesektor is in die Metro geleë. Die sektor is ook belangrik in al 
die nie-metro-distrikte en verteenwoordig tussen 23% en 27% van distrik- ekonomiese aktiwiteit.
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Die Kaapse Wynland- en Eden-distrik huisves onderskeidelik 8% en 5.5% van die sektor (MEOU 
2013). Die tweede grootste sektor in die provinsie, met ’n bydrae van 17.1% tot die BBpS, is 
vervaardiging. Vervaardiging het ’n sterk relatiewe teenwoordigheid in die Kaapse Wynland-
ekonomie en verteenwoordig ’n kwart van daardie distrik se ekonomiese aktiwiteit. In al die ander 
distrikte verteenwoordig vervaardiging tussen 16% en 18% van reële BBpS. Die bydrae is slegs in 
die Sentraal Karoo minder as 11%. Vanuit ’n geografiese oogpunt, is meer as twee-derdes van die 
provinsiale vervaardigingsektor egter in die Metro geleë (92% as dit met die Wynland- en Eden-
distrik gekombineer word) (MEOU 2013). 

aktiwiteit in vervaardiging is redelik aan die afneem in die Metro en verteenwoordig ook die 
meerderheid van werksverliese. Groei in vervaardiging is onder druk in die Wynland, waar 
volwasse landbou-ondernemings geneig is om die ekonomiese landskap te domineer. Die 
vervaardigingsektor in Eden toon meer vooruitgang; dit geld ook ten opsigte van ligte industrie in 
die Overberg en Sentraal Karoo. Soos voorheen gemeld, is kleinhandel, groothandel, spyseniering 
en akkommodasie die derde grootste sektor in die provinsie, met ’n bydrae van 15.4% tot die 
Wes-Kaapse BBpS. Die toerismebedryf speel ’n sleutelrol in die stimulering van groei in die Eden- 
informele handelsektor en dra bykans 18% tot die distrik se ekonomie by. In alle ander distrikte 
verteenwoordig kleinhandel, groothandel, spyseniering en akkommodasie tussen 13% en 15% van 
reële BBpS.

Die vierde grootste sektor in die provinsie, met ’n bydrae van 10.3% tot die Wes-Kaapse BBpS, 
is die regering. Relatief gesproke is dit die kleinste in die Kaapse Metro (verteenwoordig minder 
as 10% van die streeksekonomie) en die grootste in Eden (12.4%). Vanuit ’n geografiese oogpunt 
is die konsentrasie van aktiwiteit egter steeds in die Metro, Wynland en Eden van toepassing. 
Die sektor vervoer, berging en kommunikasie, met ’n bydrae van 10% tot die Wes-Kaapse BBpS, 
is ook goed in alle distrikte verteenwoordig, alhoewel dit redelik groter in die Kaapse Metro en 
die Sentraal Karoo is. Die groter verteenwoordiging van hierdie breë sektor in die Metro word 
deur kommunikasie gedryf, terwyl vervoer en berging die groter aandeel in die Sentraal Karoo 
verteenwoordig. Twee kleiner sektore in die provinsie (wat elk 4% tot BBpS bydra) speel ’n sleutelrol: 
landbou, die ruggraat van die meeste van die nie-metro-distriksekonomieë en konstruksie, met 
sy uiters belangrike rol in vaste beleggingsaktiwiteit en die uitrol van infrastruktuur. Landbou 
verteenwoordig bykans 15% van die Weskus se ekonomiese aktiwiteit en meer as 11% van die 
Kaapse Wynland en Overberg se ekonomiese aktiwiteit. In konstante terme het die Wynland die 
grootste landbou-, bosbou en visserysektor en is die tuiste van meer as ’n derde van die provinsie-
wye landbousektor. Wanneer die skakels stroomafwaarts met die sektore in landbouverwerking 
bygevoeg word, is dit duidelik dat agribesigheid ’n sleutel- ekonomiese aktiwiteit regoor al die 
distrikte is. Selfs die Metro huisves ’n groot gedeelte van hierdie bedryf (MEOU 2013).

Die relatief groter rolle van die bousektor is in die Eden- en Overberg-distrik opmerklik. 
Hierdie twee distrikte is die snelgroeiendste distrikte in die provinsie, wat die skakel tussen 
infrastruktuurbelegging en reële ekonomiese groei duidelik maak.
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Hoofdienste Begunstigdes Huidige/werklike 
diensstandaard

Ideale diens-
standaard

Werklike prestasie

Om as ’n agentskap 
vir verbruiker-
beskerming in die 
Wes-Kaap Provin-
sie uit hoofde van 
die bepalings van 
provinsiale en na-
sionale wetgewing 
op te tree 

•	 Verbruikers
•	 Kleinsake	(met	’n	

jaarlikse omset 
of batewaarde 
van minder as 
R2 miljoen)

•	 NRO’s
•	 Staats-departe-

mente
•	 Plaaslike	ower-

hede 

a) 50% van ver-
bruikers-klagtes 
opgelos

b) 50% van ver-
bruikers wat 
tevrede is met 
die vlak en 
standaard van 
diens deur die 
KVB gelewer

a) 55% van ver-
bruikers-klagtes 
opgelos

b) 54% van ver-
bruikers wat 
tevrede is met 
die vlak en 
standaard van 
diens deur die 
KVB gelewer

a) 65% van ver-
bruikers-klagtes 
is opgelos

b) ’n Tevredenhe-
ids-koers van 
59% is aangetek-
en

Om voorsiening te 
maak vir die regis-
trasie van toergidse 
in die provinsie 
ingevolge die 
Tweede Wysiging-
swet op Toerisme

•	 Toergidse
•	 Vereniging	van	

Toergidse
•	 Toerisme-bedryf	

a) 1 000 toergidse 
geregistreer

b) 60% van to-
ergidse wat 
tevrede is met 
die vlak en 
standaard van 
diens deur die 
registrasie-kan-
toor gelewer

a) 1 500 toergidse 
geregistreer

b) 70% van to-
ergidse wat 
tevrede is met 
die vlak en 
standaard van 
diens deur die 
registrasie-kan-
toor gelewer

a) 1 476 toergidse 
geregistreer (die 
DLIp-teiken van 
1 500 is na 1 000 
gewysig, in lyn 
met die Jaarlikse 
prestasieplan)

b) persentasie van 
geregistreerde 
toergidse is uit 
die Jpp verw-
yder – dit is dus 
nie gemeet nie.

2.2 Diensleweringverbeteringsplan 

Die departement het ’n diensleweringverbeteringsplan voltooi. Onderstaande tabelle toon die 
diensleweringsplan en prestasie tot hede aan.

Hoofdienste gelewer en standaarde
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Huidige/ werklike reëlings gewenste reëlings Werklike prestasie

Batho Pele-reëlings met begunstigdes

Om as ’n verbruikersbesker-
mings-agentskap in die Wes-
Kaap Provinsie uit hoofde van 
die bepalings van provinsiale en 
nasionale wetgewing op te tree

Konsultasie:
a) Burgerlike opname(s)

 

b) Werkwinkels 
 
 

c) Skriftelike korrespondensie 
 
 

d) Telefonies  
 

e) E-posse 
 
 

f) Gemeenskapsuitreikinisiatiewe

 

g) Tolvrye Inbelsentrum
 

 

h) Mediaskakeling

Konsultasie:
a) Burgerlike opname(s)
 

b) Werkwinkels 
 
 

c) Skriftelike korrespondensie
 

 
 

d) Telefonies 
 

e) E-posse
 

 
 

f) Gemeenskaps-uitreikinisi-
atiewe

g) Tolvrye Inbelsentrum
 

 

h) Mediaskakeling

Konsultasie:
a) Burgerlike opnames is tydens 

werkwinkels uitgevoer. Daarbe-
newens is ’n jaarlikse opname 
oor persentasies van verbruik-
ersbewustheid in die provinsie 
en kliënt-tevredenheidskoerse 
uitgevoer. 

b) altesaam 246 werkwinkels is 
met gemeenskappe en ander 
belanghebbendes regoor die 
provinsie gehou. 

c) alle gevalle wat by die KVB 
aanhangig gemaak word, word 
skriftelik per e-pos of gewone 
pos beantwoord. 

d) Telefoniese navrae het aandag 
geniet.

e) alle gevalle wat by die KVB 
aanhangig gemaak word, word 
skriftelik per e-pos of gewone 
pos beantwoord.

f) Inisiatiewe oor gemeenskap-
suitreik is uitgevoer. Dit het 
die vorm van werkwinkels/ 
inligtingsvergaderings aang-
eneem, asook deelname aan 
verskeie gemeenskapsuitrei-
kprogramme d.m.v. die Thu-
song-dienssentrumprojek. 

g) Telefoniese navrae wat deur 
die tolvrye inbelsentrum ont-
vang is, het aandag geniet.

h) Heelwat mediaskakeling het 
plaasgevind. Dit het sessies 
op verskeie gemeenskaps-ra-
diostasies asook hoofstroom-
radio ingesluit. Daarbenewens 
het reaksies op medianavrae 
oor sekere verbruikersake 
plaasgevind.
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Huidige/ werklike reëlings gewenste reëlings Werklike prestasie

Toegang:
a) Hoofkantoor: Grondverdieping, 

Waldorf-arkade, St George’s-
wandelgang 80, Kaapstad

b) Distrikskantore: 
•	 Saldanha,	Weskus	Sake-

ontwikkelingsentrum, Gebou 
234, Tonynstraat 

•	 Paarl,	Paarl	Thusong-sentrum,	
Van der Stelstraat, Chicago, 
paarl-Oos

•	 George,	Thembalethu	Thu-
song-sentrum, Sandkraalweg

c) 0800 007 081 (tolvry)
 

 

Hoflikheid:
Deur amptelike kanale, m.a.w.
a) Bestuur
b) Hoof: Kommunikasie 
c) E-pos
d) Telefonies
e) Skriftelike korrespondensie
f) persoonlik
g) Klagteregister
h) 0800 007 081 (tolvry)

Aanspreeklikheid en deursigtig-
heid:

a) Telefonies
b) Skriftelike korrespondensie
c) E-pos
d) Een-op-een vergaderings
e) Rondetafelsamesprekings
f) Jaarverslag
g) Terreinbesoeke
h) 0800 007 081 (tolvry)

Waarde vir geld:
a) Verskaf ondersteuning en ad-

vies aan alle verbruikers in die 
Wes-Kaap provinsie

b) Kliënte ontvang nuttige en 
bruikbare inligting kosteloos

c) Kliënte ontvang gratis bystand 
met die oplossing van geskille

Toegang: 
a) Hoofkantoor: Grondverdieping, 

Waldorf-arkade, St George’s-
wandelgangl 80, Kaapstad

b) Distrikskantore: 
•	 Saldanha,	Weskus	Sake-

ontwikkeling-sentrum, Gebou 
234, Tonynstraat 

•	 Paarl,	Paarl	Thusong-sentrum,	
Van der Stelstraat, Chicago, 
paarl-Oos

•	 George,	Thembalethu	Thu-
song-sentrum, Sandkraalweg

c) 0800 007 081 (tolvry)
 

 

Hoflikheid:
Deur amptelike kanale, m.a.w.
a) Bestuur
b) Hoof: Kommunikasie 
c) E-pos
d) Telefonies
e) Skriftelike korrespondensie
f) persoonlik
g) Klagteregister
h) 0800 007 081 (tolvry)

Aanspreeklikheid en deursigtig-
heid:
a) Telefonies
b) Skriftelike korrespondensie
c) E-pos
d) Een-op-een vergaderings
e) Rondetafel-samesprekings
f) Jaarverslag
g) Terreinbesoeke
h) 0800 007 081 (tolvry)

Waarde vir geld:
a) Verskaf ondersteuning en ad-

vies aan alle verbruikers in die 
Wes-Kaap provinsie

b) Kliënte ontvang nuttige en 
bruikbare inligting kosteloos

c) Kliënte ontvang gratis bystand 
met die oplossing van geskille

 Toegang: 
a) Hoofkantoor: Grondverdieping, 

Waldorf-arkade, St George’s-
wandelgang 80, Kaapstad

b) Die nodige toegang tot dien-
ste, soos beoog, is gedurende 
die 2013/14-boekjaar gelewer. 
Die enigste afwyking het by 
die Saldanha-streekkantoor 
plaasgevind, aangesien die 
amptenaar aan die einde van 
Oktober ongelukkig heenge-
gaan het. 
 

c) Telefoniese navrae wat deur 
die tolvrye inbelsentrum ont-
vang is, het aandag geniet.

Hoflikheid:
Deur amptelike kanale, m.a.w.
a) Bestuur
b) Hoof: Kommunikasie 
c) E-pos
d) Telefonies
e) Skriftelike korrespondensie
f) persoonlik
g) Klagteregister
h) 0800 007 081 (tolvry)

Bykomende prestasie: 
i) alle gevallenavrae en ander 

navrae wat deur die LUR of 
Departementshoof se kantoor 
ontvang is, is skriftelik beant-
woord.  

Aanspreeklikheid en deursigtig-
heid:

a) Telefonies
b) Skriftelike korrespondensie
c) E-pos
d) Een-op-een vergaderings
e) Rondetafelsamesprekings
f) Jaarverslag
g) Terreinbesoeke
h) 0800 007 081 (tolvry) 

Waarde vir geld:
a,b,c) altesaam R4.1 miljoen is 
aangeteken as ’n besparing aan 
verbruikers wat deur die KVB 
moontlik gemaak is. Hierdie 
syfer sluit regskoste uit, sou die 
verbruiker ’n prokureur om hulp 
genader het.
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Huidige/ werklike reëlings gewenste reëlings Werklike prestasie

Om voorsiening te maak vir die 
registrasie van toergidse in die 
provinsie ingevolge die Tweede 
Wysigingswet op Toerisme

Konsultasie:
a) Werkwinkels
b) Skriftelike korrespondensie
c) Telefonies 
d) E-posse
e) Toerisme Regulering Nuusbrief

 

Toegang:
a) Hoofkantoor: Grondverdieping, 

Waldorf-arkade, St George’s 
wandelgang 80, Kaapstad 

Hoflikheid:
Deur amptelike kanale, m.a.w.
a) Bestuur
b) Hoof: Kommunikasie 
c) E-pos
d) Telefonies
e) Skriftelike korrespondensie
f) persoonlik

Aanspreeklikheid en deursigtig-
heid:
a) Telefonies
b) Skriftelike korrespondensie
c) E-pos
d) Een-op-een vergaderings
e) Jaarverslag
 

 
 

Waarde vir geld:
a) Die koste van registrasie is 

R240 en is elke twee jaar her-
nubaar

b) Die registrasiekoste word deur 
nasionale wetgewing bepaal

Konsultasie:
a) Werkwinkels
b) Skriftelike korrespondensie
c) Telefonies 
d) E-posse
e) Toerisme Regulering Nuusbrief

Toegang: 
a) Hoofkantoor: Grondverdieping, 

Waldorf-arkade, St George’s-
wandelgang 80, Kaapstad 

Hoflikheid:
Deur amptelike kanale, m.a.w.
a) Bestuur
b) Hoof: Kommunikasie 
c) E-pos
d) Telefonies
e) Skriftelike korrespondensie
f) persoonlik

Aanspreeklikheid en deursigtig-
heid:
a) Telefonies
b) Skriftelike korrespondensie
c) E-pos
d) Een-op-een vergaderings
e) Jaarverslag

 
 
 

Waarde vir geld:
a) Die koste van registrasie is 

R240 en is elke twee jaar her-
nubaar

b) Die registrasiekoste word deur 
nasionale wetgewing bepaal

Konsultasie: 
a) Een werkwinkel is gehou (29 

Mei 2013)
b) Skriftelike korrespondensie 
c) Telefonies
d) E-posse
e) Toerisme Regulering Nuus-

brief: Een nuusbrief en een by-
gewerkte nuusbrief is uitgereik

Toegang: 
a) Hoofkantoor: Grondverdieping, 

Waldorf-arkade, St George’s-
wandelgang 80, Kaapstad  

Hoflikheid:
Deur amptelike kanale, m.a.w.
a) Bestuur
b) Hoof: Kommunikasie 
c) E-pos
d) Telefonies
e) Skriftelike korrespondensie
f) persoonlik

Aanspreeklikheid en deursigtig-
heid:
a) Telefonies
b) Skriftelike korrespondensie 
c) Kommunikasie per e-pos met 

alle toergidse
d) Een-op-een vergaderings 
e) Jaarverslag – ingedien

Bykomende prestasie: 
f) Samesprekings met KTV en 

die vakbond

Waarde vir geld:
a,b) Die registrasiekoste word 
deur nasionale wetgewing bepaal 
en is reeds vir twee jaar R240
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Inligtingshulpmiddel oor dienslewering

Huidige/werklike  
inligtingshulpmiddels

gewenste  
inligtingshulpmiddels

Werklike prestasie

Om as ’n verbruikersbeskermings-
agentskap in die Wes-Kaap uit 
hoofde van die bepalings van 
provinsiale en nasionale wetgew-
ing op te tree 

a) Departementele webwerf
b) Jaarverslag
c) Een-op-een vergaderings
d) publikasies
e) Mediaverslae
f) Inligtingsvergaderings
g) Terreinbesoeke
h) Radio-uitsendings 

a) Departementele webwerf
b) Jaarverslag
c) Een-op-een vergaderings
d) publikasies
e) Mediaverslae
f) Inligtingsvergaderings
g) Terreinbesoeke
h) Radio-uitsendings

Alle geïdentifiseerde ingrypings is 
geïmplementeer, naamlik:

a) Departementele webwerf
b) Jaarverslag
c) Een-op-een vergaderings
d) publikasies
e) Mediaverslae
f) Inligtingsvergaderings
g) Terreinbesoeke
h) Radio-uitsendings

Om voorsiening te maak vir die 
registrasie van toergidse in die 
provinsie ingevolge die Tweede 
Wysigingswet op Toerisme

a) Departementele webwerf
b) Jaarverslag
c) Een-op-een vergaderings
d) Toergidse Nuusbrief
e) Inligtingsvergaderings
f) Brosjure: Het jy jou toergids vir 

sy kaart en kenteken gevra?

a) Departementele webwerf
b) Jaarverslag
c) Een-op-een vergaderings
d) Toergidse Nuusbrief
e) Inligtingsvergaderings
f) Brosjure: Het jy jou toergids vir 

sy kaart en kenteken gevra?

a) Departementele webwerf met 
skakel na toergidsregister

b) Jaarverslag
c) Een-op-een-vergaderings met 

gidse en verteenwoordigers
d) Toergidse Nuusbrief
e) Vier inligtingsvergaderings is 

gehou
f) Brosjure: Het jy jou toergids vir 

sy kaart en kenteken gevra? – 
herdruk en versprei
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Meganisme vir klagtes

2.3 Organisatoriese omgewing 

Die departement moet ’n leidende rol speel in die toepassing van die Nasionale Uitkomste 4, 5 en 
6, naamlik behoorlike indiensneming deur inklusiewe ekonomiese groei, geskoolde en bevoegde 
werksmag om ’n inklusiewe groeipad te ondersteun en die bou van ’n netwerk van doeltreffende, 
mededingende en reaktiewe ekonomiese infrastruktuur onderskeidelik. Hierdie Nasionale Uitkomste 
is gevolglik in provinsiale Strategiese Doelwit 1 omskep en die betrokke Strategiese Leiding-
dokument is in November 2011 goedgekeur.

Gegewe die breë, oorkoepelende aard van voorgemelde strategieë, het dit duidelik geword 
dat die bestaande organisatoriese struktuur nie in lyn is met die departement se strategiese 
verpligtinge nie. Die departement het ’n groot uitdaging in die gesig gestaar om personeel met die 

Huidige/werklike meganisme  
vir klagtes

gewenste meganisme vir klagtes Werklike prestasie

Om as ’n verbruikersbeskerming-
sagentskap in die Wes-Kaap uit 
hoofde van die bepalings van 
provinsiale en nasionale wetgew-
ing op te tree 

Deur amptelike kanale, m.a.w.
a) Hoof van Kommunikasie
b) Bestuur en toesighoudende 

personeel
c) persoonlik
d) Verbale kommunikasie
e) Skriftelike kommunikasie
f) Elektroniese/digitale kommu-

nikasiegeriewe 

a) Direkte kontak, e-pos, telefo-
nies met bestuur of toesig-
houers by hoofkantoor op die 
grondverdieping, Waldorf-
arkade, St George’s-wandel-
gang 80, Kaapstad

b) Deur die Hoof van Kommu-
nikasie rakende klagtes/voor-
stelle en komplimente.

c) Klagteregister
d) 0800 007 081 (tolvry)

Alle geïdentifiseerde meganismes 
is geïmplementeer, naamlik:
 

 
 

a) Direkte kontak, e-pos, telefo-
nies met bestuur of toesig-
houers by hoofkantoor op die 
grondverdieping, Waldorf-
arkade, St George’s-wandel-
gang 80, Kaapstad

b) Deur die Hoof van Kommu-
nikasie rakende klagtes/voor-
stelle en komplimente.

c) Klagteregister
d) 0800 007 081 (tolvry)

Om voorsiening te maak vir die 
registrasie van toergidse in die 
provinsie ingevolge die Tweede 
Wysigingswet op Toerisme

Deur amptelike kanale, m.a.w.

a) Bestuur en toesighoudende 
personeel

b) persoonlik
c) Verbale kommunikasie
d) Skriftelike kommunikasie
e) Elektroniese/digitale kommu-

nikasiegeriewe

 

a) Direkte kontak, e-pos, telefo-
nies met bestuur of toesig-
houers by hoofkantoor op die 
grondverdieping, Waldorf-
arkade, St George’s-wandel-
gang 80, Kaapstad

b) Deur die Hoof van Kommu-
nikasie rakende klagtes/voor-
stelle en komplimente

 

a) Direkte kontak, e-pos, telefo-
nies met bestuur of toesig-
houers by hoofkantoor op die 
grondverdieping, Waldorf-
arkade, St George’s-wandel-
gang 80, Kaapstad

b) Via die Hoof van Kommunikasie 
en via die provinsiale Minister 
vir Toerisme rakende klagtes/
voorstelle en komplimente
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geskikte bevoegdhede ter bereiking van doelwitte aan te stel. ’n Voorbeeld hiervan is in program 
2 blootgestel: Geïntegreerde Ekonomiese Ontwikkelingsdienste (GEOD), veral die Eenheid vir 
Ondernemingsontwikkeling, wat vir die meeste van die jaar sonder ’n aangestelde direkteur gewerk 
het. Die uitgebreide tyd om die pos te vul was as gevolg van onvoldoende gekwalifiseerde en ervare 
persone wat om die pos aansoek gedoen het. Die eenheid het egter, ten spyte van hierdie gaping, 
daarin geslaag om glad te verloop, die gestelde teikens te bereik en die dienste te lewer wat in die 
Jaarlikse prestasieplan uiteengesit is. Een van die adjunkdirekteure het as waarnemende direkteur 
opgetree totdat die nuwe direkteur aan die begin van Desember 2013 diens aanvaar het. Buiten 
hierdie uitdaging, was die interne omgewing in program 2 ten opsigte van hulpbronne, personeel en 
bedrywighede heel bevorderlik vir die program se bereiking van gestelde teikens en doelwitte.

2.4 Belangrike beleidsontwikkeling en wetgewende veranderings

Die Wysigingswet op BBSEB, 2013 (Wet 46 van 2013), stel ’n aantal uitdagings, waarvan die 
volgende as die mees beduidend beskou word:

•	 Die	instelling	van	’n	BBSEB-kommissie	wat	’n	rol	van	toesighouding	en	voorspraak	vervul.	

•	 Die	definisie	van	praktyke	van	“frontvoorhouding”	en	die	kriminalisering	van	sulke	praktyke.	

•	 Alle	staatsorgane	moet	in	hul	jaarverslae	oor	nakoming	van	BBSEB-regulasies	verslag	lewer.

Die wysiging van die BBSEB-Kodes van Goeie praktyk sal op 1 april 2013 in werking tree. KMMO’s sal 
nuwe BBSEB-sertifikate in lyn met die gewysigde BBSEB-Kodes van Goeie praktyk benodig. BBSEB-
sertifikate, wat ’n nakomingsvereiste is vir KMMO’s om toegang tot openbare verkrygingsgeleenthede 
te kry, sal ’n invloed op ons verkrygingsproses hê.

Die Wysigingswet op Koöperasies, 2013 (Wet 6 van 2013), maak vir onder ander die volgende 
voorsiening: 

•	 Nakomingsvereistes	vir	koöperasies.

•	 Die	instelling	van	’n	koöperasie-tribunaal.

•	 Die	instelling	van	’n	koöperasie-ontwikkelingsagentskap.

•	 Wetgewing	oor	provinsiale	 regering	 se	verantwoordelikhede	 ten	opsigte	van	koöperatiewe	
ontwikkeling.

Die Wet bepaal dat die departement wat verantwoordelik is vir ekonomiese ontwikkeling in die 
provinsiale regering, die koördinering verseker van die beplanning, begroting, verskaffing van 
dienste en ondersteuning aan en monitering en evaluering van koöperasies. Die Wet vereis ook dat 
die provinsiale departement (i) ’n munisipale koördinerende komitee en (ii) ’n interdepartementele 
koördinerende komitee vir koöperasies instel. 

Die Wet op Lidmaatskap van die Wes-Kaapse Ekonomiese Ontwikkelingsvennootskap is deur die 
provinsiale Kabinet in 2013 goedgekeur. 

Die doel van die Wet is om bevorderende wetgewing te voorsien om die verhouding tussen die Wes-
Kaapse regering en die EOV te reguleer. Die Wet voorsien dat die Wes-Kaapse regering ’n  lid van 
die EOV mag word en vestig ’n formele verhouding (insluitend die magtiging vir oordragbetalings) 
tussen die twee partye. Die Wet stel ook voorwaardes vir die Wes-Kaapse regering se lidmaatskap 
van die EOV en befondsing van die EOV deur oordragbetalings. Die Wet reguleer nie die korporatiewe 
bestuur en werkinge van die EOV nie, aangesien die aangeleenthede deur maatskappywette 
gereguleer word.  
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3. STRATEgIESE UITKOMSgEORIËNTEERDE DOELWITTE 

provinsiale Strategiese Doelwit Een het ten doel om geleenthede vir groei en indiensneming te 
skep. Dit het verder ten doel om ’n veerkragtige en groeiende ekonomie te skep wat globaal kan 
meeding om hoë vlakke van werk te skep, inkomste te laat groei, meer gelykheid en ’n verbeterde 
lewensgehalte vir die Wes-Kaapse inwoners bevorder. Om dit te bereik, is pogings aangewend om:

1. Die ekonomie te laat groei;

2. Die vlak van werkloosheid te verlaag;

3. algehele sakevertroue te verbeter;

4. Belegging in infrastruktuur te verhoog; en 

5. Vaardighede te ontwikkel. 

Die regering se bydrae tot die bereiking van bovermelde doelwitte oor die tydperk 2009 tot 2014 
moet beskou word in die konteks van globale ekonomiese ontwikkeling, wat insluit: 

geo-ekonomiese verskuiwings met die vertraging van Westerse ekonomieë en die (her)verskyning 
van asië en, tot ’n mindere mate, afrika en Latyns-amerika; die vordering van die snelheid van digitale 
tegnologie en die implikasies daarvan vir mededingendheid; en groeibeperkings soos voorgeskryf 
deur globale omgewingsuitdagings en tendense wat ’n groot risiko vir die toekoms inhou.

Om hoër vlakke van ekonomiese groei vir die Wes-Kaap te behaal, was redelik uitdagend gegewe 
die interverwantskap daarvan met die globale en die Suid-afrikaanse ekonomie. Die ekonomiese 
prestasie van die Wes-Kaap in verhouding tot Suid-afrika se ekonomie oor die tydperk 2008 tot 
2013, soos aangetoon in figuur 1, beklemtoon die prestasie van die Suid-afrikaanse en Wes-Kaapse 
ekonomie oor die tydperk 2001 tot 2013. Die dui aan dat die groeikoerse wat tot en met 2001 behaal 
is, aansienlik oor die tydperk 2008 tot 2013 afgeneem het en dat dit regstreeks verband hou met die 
2008- globale finansiële krisis en die nadraai daarvan. Ten spyte van hierdie gedempte ekonomiese 
prestasie, kon die Wes-Kaap egter ’n ekonomiese groei van net oor 21% in 2013 behaal, wat hoër as 
die nasionale groeikoers was – ’n prestasie wat teen hierdie tyd al institusioneel geword het.

Figuur 1: Nasionale en Wes-Kaapse groeikoerse (2001 – 2013)
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RMB/BEN SVI Wes-Kaapse SVI

Die prestasie van die arbeidsmark is sentraal tot die hantering van armoede en ongelykheid in 
die Wes-Kaap. Met behulp van verbeterde prestasie in die arbeidsmark, word daar aangevoer dat 
armoede en stygende vlakke van ongelykheid aandag kan geniet. Die prestasie van die arbeidsmark 
word onder andere versterk deur strukturele transformasie en diversifikasie van ekonomiese sektore 
en mededingendheid, asook deur beleide wat beperkings ophef en ’n omgewing skep wat belegging 
ondersteun. Die taak om ’n volhoubare ekonomiese omgewing te skep, is egter nie ’n maklike een 
nie, aangesien dit op toenemende produktiwiteit en mededingendheid moet fokus, eerder as om 
bloot poste te skep.

Een van die grootste uitdagings vir die Wes-Kaapse ekonomie is die koers waarteen die arbeidsmark 
die nuwe toetreders kan absorbeer. In hierdie opsig het die Wes-Kaap, met ’n arbeidsabsorpsiekoers 
van 54.1% in 2012, redelik beter as die meeste van die provinsies en beter as die nasionale gemiddelde 
presteer. Wat indiensneming betref, kon die Wes-Kaap daarin slaag om sy indiensneming tussen die 
vierde kwartaal van 2012 en die vierde kwartaal van 2013 met 133 000 te verhoog (StatsSa, 2014: viii). 
Oor dié tydperk, vanaf die eerste kwartaal tot die vierde kwartaal 2013, het die werkloosheidskoers 
van 23.3% na 21% afgeneem.

Die BEN se Sakevertroue-indeks (SVI) word kwartaalliks uitgereik as ’n maatstaf van die vlak van 
sakevertroue in die Wes-Kaapse ekonomie. Dit is ’n markverwante indeks wat nie aandui wat sake sê 
nie, maar eerder ’n prentjie skep van ondernemings se sentimente en verwagtinge en wat hulle doen 
en ervaar. Die indeks kan gebruik word om beleidsbesluite in te lig, aangesien dit gegrond is op die 
omvang waartoe vertroue bydra tot doeltreffende diens-lewering, die sukses van ondernemings, 
verbeterde opbrengste vir beleggers, ekonomiese groei en armoedeverligting. Die SVI word 
bereken volgens bewegings in 13 sub-indekse, wat voertuigverkope, werklike kleinhandelverkope 
en boubedrywighede, uitvoere, invoere en inflasie insluit. ’n Indeks onder 50 word as negatief 
beskou, terwyl ’n syfer bo 50 positief is. Die tendensgrafiek hieronder toon kwartaal-op-kwartaal 
veranderinge in sakevertroue in die provinsie.

Wes-Kaapse Sakevertroue Indeks
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1.   Wes-Kaapse Regering provinsiale Tesourie. 2014. Begrotingsoorsig van provinsiale Inkomste en Uitgawes 2014. 5 Maart 2014.

Die Wes-Kaapse Sakevertroue-indeks het gedaal en het in 2013 onder 50 te staan gekom. Dit het 
egter konstant gebly tussen die derde en vierde kwartaal teen 42 indekspunte. Die Wes-Kaapse 
uitvoergroei het in 2012 kragtens die lopende rekening 18.3% bereik . Terwyl die Wes-Kaapse 
provinsiale Tesourie uitgewys het dat die hersiene skatting vir infrastruktuurbelegging vir 2013/14 ’n 
bedrag van R4.443 miljard beloop (Wes-Kaapse provinsiale Tesourie, 2014:98-101).1

Wat gefasiliteerde werksgeleenthede betref, het die Uitgebreide Openbare Werkeprogram gepoog 
om gedurende die jaar 94 424 werkgeleenthede te skep. Tot en met die einde van die derde 
kwartaal (Desember 2013), is 74 759 werkgeleenthede oor die verskeie sektore geskep. Wanneer 
dit in ’n voltydse ekwivalent verwerk word, beloop die aantal geskepte werksgeleenthede 21 196. 
Werksgeleenthede in die vierde kwartaal moet, nadat dit bevestig is, bygevoeg word om die werklike 
prestasie van die Uitgebreide Openbare Werkeprogram vir die 2013/14-boekjaar te bepaal.

Bowendien is werksgeleenthede ook deur vaardigheidsprojekte in die Wes-Kaapse Regering 
geskep wat 1) die pyplyn van vaardigheidsontwikkeling bepaal om leerders en werkloses te help en 
ondersteun om vir die wêreld van werk voor te berei en 2) tegniese vaardighede en werkgereedheid 
verseker om hulle te help om vir werk aansoek te doen en om waardevol en effektief in die 
werkplek te wees. Die plasing in werkplekke vir ervaringsleer is ’n belangrike komponent vir die 
verbetering van indiensneembaarheid en die kans om werk te kry. In die 2013/14-jaar is 4 389 mense 
in die verskeie sektore in die Departement van Vervoer en Openbare Werke, Landbou en hierdie 
departement opgelei. Dit het gelei tot 1 368 mense wat in werksgeleenthede geplaas is om hul 
indiensneembaarheid te verbeter.
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4. pRESTASIE-INLIGTING pER pROGRAM

4.1 PROgRAM 1: ADMINISTRASIE

Doelwit 

Om sterk, innoverende leierskap te voorsien, en om skoon, doeltreffende, koste-effektiewe, 
deursigtige en reaktiewe korporatiewe dienste aan die departement te lewer.

Programstruktuur

Die program is soos volg gestruktureer:

•	Subprogram	1.1:	Kantoor	van	die	Departementshoof

•	Subprogram	1.2:	Finansiële	Bestuur

•	Subprogram	1.3:	Korporatiewe	Dienste

Strategiese doelwitte vir die oorsigjaar
- Handhaaf vlak 3 en poog om ’n vlak 4 finansiële bestuursbevoegdheid te bereik

- Om horisontale en vertikale toepassing van die departementele Kommunikasiestrategie te 
verseker om die mense van die Wes-Kaap voldoende in te lig en bemagtig deur toegang en 
konnektiwiteit tot departementele aktiwiteite te voorsien

Diensleweringsdoelwitte en -aanwysers 

Die program het gedurende die 2013/14-boekjaar ’n aantal sleutelgebiede uitgewys waar verbeterings 
geïmplementeer moet word om die gladde oorgang van die departement van ’n vlak 3- na ’n vlak 
4-plus-kapasiteitsorganisasie te verseker. Van die belangrike sleutelkwessies was:

i. Kliënte-ondersteuning

ii. Reaktiewe wetgewende en beleidsraamwerk 

iii. Die kapasiteitsbou van personeel en

iv. Die ontwikkeling van ’n eenvormige, bestendige kommunikasiestrategie

Met die opwaartse beweging op die graderingsleer van die bevoegdheidsmodelraamwerk, soos 
ontwikkel deur die Ouditeur-Generaal van Suid-afrika (OGSa), verminder die rol van finansiële 
bestuur as ’n enkele entiteit met ’n groter fokus wat op organisatoriese bestuur as ’n geheel geplaas 
word. 

Die departement is tans op ’n vlak 3+ organisasie. Indien ons as ’n organisasie ons vordering op 
die leer wil verbeter, sal die inkoop en ondersteuning van elke lid van die departement nodig wees. 
Die administrasie se kliëntondersteuning was aldus ’n kritieke aspek wat aangedui is as ’n gebied 
waarop aansienlike aanwinste oor die korttermyn gemaak kan word. ’n paar van die inisiatiewe wat 
in die oorsigjaar geïmplementeer of verbeter is, sluit in:

a) Vermindering van die omkeertyd van betalings aan krediteure na ’n gemiddelde van 16 dae. 
Hierdie inisiatief lê baie na aan die hart van almal in die administrasie-eenheid, aangesien dit 
een maatreël is wat die volhoubaarheid van veral kleinsake-diensverskaffers verseker.

b) In ’n poging om goeie korporatiewe bestuur in die openbare sektor te bevorder, het die 
departement ook prosesse geïnisieer om sy risikobestuurspraktyke met die gestelde 
doelwitte van die departement te belyn. Hierdie inisiatief het voorsiening gemaak vir ’n meer 
stroombelynde benadering met die hersiening en bepaling van risiko’s en die implementering 
van die departementele strategie.
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vlak 6 
vlak van 

optimalisering

vlak 5  
Bestuursvlak

vlak 4 
Inligtingsvlak

 
vlak 3 

Beheervlak

vlak 2 
Ontwikkelingsvlak

vlak 1 
Aanvangsfase

Fokus op volgehoue verbetering en om ’n leerorginsasie 
te word

Balanseer die doeltreffende, effektieween ekonomiese 
aanwending van hulpbronne met doeltreffende 
resultate van gehalte

Meet hoe hulpbronne benut word (bv. pre-
projekoefeninge, bv. sakegevalle, projekplanne en 
inprojekoefening, bv. M&E, OVPI)

Fokus op nakoming

Elemente van interne beheerraamwerk 
ontwikkel en gedokumenteer

Geen behoorlike beheerraamwerk in 
plek nie

c) Op ’n meer operasionele gebied, het die finansiële bestuurseenheid ’n aantal stelsels 
geïmplementeer en daarop verbeter, wat die gaping tussen lyneenhede en die gewoonlik 
omslagtige administratiewe prosesse wat deur die program bestuur word, vernou het. In hierdie 
opsig is die modus operandi van die taakspan ingestel om die interaksie tussen lyneenhede en 
finansiële bestuur te stroomlyn. Die Taakspan is ’n stelsel wat uit al die funksionele gebiede van 
finansiële bestuur bestaan en is verantwoordelik vir die hersiening van alle finansies-verwante 
dokumentasie wat nodig is vir die aanstelling of betaling van diensverskaffers. Deur hierdie stelsel 
te implementeer, is die gemiddelde tyd vir enige lêer om in die finansiële bestuurs-komponente 
‘vertraag’ te word, van 12 werksdae na 3 dae verminder. Hierdie stelsel het ook voorsiening 
gemaak vir die bykomende voordeel om personeel in die finansiële bestuurskomponente te 
help om hulself met die werk van projekte en programme waarvoor hulle verantwoordelik is, 
vertroud te maak en dit te verstaan. ’n Verdere voordeel was die verbeterde kommunikasie 
tussen finansiële bestuur en lyneenhede, aangesien terugvoersessies gereël is waar vrae gevra 
en antwoorde tydig verskaf kon word.

Die departement het in die boekjaar onder oorsig aansienlike vordering met die verbetering van sy 
strategiese raamwerk gemaak. Die departement het as deel van sy beplanningsproses gedurende 
die jaar ’n Strategiese argitektuur-dokument vir Sektor en Temas (Sadok) ontwikkel. Die doel van 
die Sadok was om die strategieë van elke funksionele gebied te bewoord, deur ’n kitsblik te gee 
van die huidige omgewing waarin die departement funksioneer, ontwikkeling van die probleem- 
en sub-probleemstelling, die gevolglike ontwikkeling van die strategiese doelwitte wat aan die 
probleemstelling gekoppel is en, laastens, die projekte en programme met moontlike aanwysers 
om die probleemstelling te behandel. Hierdie benadering tot die beplanningsproses het aansienlik 
bygedra om eerstens die beplanningsproses wat deur die departement gevolg word, te vereenvoudig 
en tweedens om die departement se ingrypings te belyn met provinsiale Strategiese Doelwit 1: Om 
geleenthede vir groei en indiensneming te skep, asook om duplikasie in die opstel van insette vir die 
Jpp, sakeplanne en ander beplanningsdokumente te verminder.

Die finansiële voorskrifte en beleide is ook gedurende die jaar hersien om belyning met nuwe 
voorskrifte en wetgewing wat deur die provinsiale en/of Nasionale Tesourie uitgereik word, te 
verseker. Hierdie hersiening het die konsolidering van die Finansiële Handleiding ingesluit – ’n enkele 
dokument wat die grondslag vorm van alle finansiële bestuursvoorskrifte in die departement. Die 
konsolidering van beleide in een dokument was slegs die eerste stap in die proses, aangesien die 
hele departement nakoming hiervan moes verseker en by daaglikse bedrywighede moes insluit. 
Derhalwe is opleidingsprogramme aan alle werknemers gebied om hierdie beleide en voorskrifte 
uiteen te sit. 
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Dit het aan die einde van die vorige ouditproses duidelik geword dat indien die departement een stap 
voor oudituitkomste en bestuursbeginsels wou bly, baie werk nog voorgelê het. Die departement 
het in hierdie verband ’n Ouditaksieplan van stapel gestuur, waarvolgens die ouditresultate van alle 
departemente opgesom is en ’n plan beraam is om aandag daaraan te skenk. Daar moet op gelet 
word dat planne in plek gestel is, al het die departement nie ’n bevinding op enige spesifieke gebied 
ontvang nie. ’n Verdere inisiatief was om die uitkomste te hersien en ander moontlike gebiede te 
voorspel waarop die OGSa moontlik in die toekoms kan fokus, gegewe die tendense van vorige 
boekjare.

Die departement se strategie ten opsigte van Voorsieningskanaalbestuur is afgehandel. Die 
strategie is met inbegrip van die departementele topbestuur se vereistes oor die volgende vyf jaar 
geformuleer. Ons het as ’n departement ooreengekom om vyf strategiese verkrygings-oplossings 
te implementeer om die deurset in die voorsieningskanaalbestuursprogram te versterk en dit sal 
ons dus in staat stel om gehalte en besparings van verskaffers te verseker.

Wat ons doelwit ten opsigte van kapasiteitsbou betref, het die departement in beginsel ’n besluit 
geneem om verskeie nieregeringsorganisasies (NRO’s) en liefdadigheidsorganisasies by te staan 
deur middel van die skenking van verskeie verouderde bates waarvan die ekonomiese lewensiklus 
bereik was. Hierdie bates was onskatbaar vir die NRO’s wat oor beperkte hulpbronne beskik en 
uitstekende gemeenskapsdienste lewer. Die volgende NRO’s en liefdadigheidsorganisasies het die 
vervreemde bates aanvaar:

•	 Valsbaai	VOO-Kollege	

•	 Grandmothers	Against	Poverty	and	Aids	

•	 Jelly	Beanz	

•	 Metodistekerk	van	SA	

•	 Ubuntufirst

•	 Westbank	Educare	

•	 Wes-Kaapse	Vereniging	vir	Serebrale	Gestremdheid

Die departement het deur middel van verskeie interaksies met alle rolspelers ook daarin geslaag om 
’n 98.51% besteding vir die 2013/14-boekjaar te behaal. Te danke aan die pogings van die Finansiële 
Bestuurspan, is ’n projeklys opgestel en verskeie bestuurders word weekliks herinner aan die 
status van hulle vooruitskattings vir besteding. Terwyl verskeie oponthoude gedurende die eerste 
helfte van die boekjaar in die bestedingsproses ervaar is, kon dit gedurende die laaste ses maande 
reggestel word. Daar moet op gelet word dat geen afwyking van die bestuursbeginsels wat deur 
die departement goedgekeur is, plaasgevind het nie. ’n Beduidende nie-onderhandelbare aspek van 
hierdie ‘druk om te bestee’ was om nie dienslewering in gedrang te bring nie, soos gedemonstreer 
deur die departement wat meer as 80% van sy beplande teikens bereik het. 

Finansiële bestuur kon ook deur middel van onvermoeide pogings daarin slaag om sy debiteuresaldo 
van R219 000 aan die begin van die boekjaar teen boeksluiting na R112 000 te verminder. Dit het ’n 
aansienlike impak gehad op die inkomste wat deur die departement ingevorder is.

Die Kommunikasie-eenheid het opgetree as die primêre skakel tussen die departement en die 
Departement van die premier se direktoraat Korporatiewe Kommunikasie en die subdirektoraat 
Strategiese Kommunikasie. ’n Belangrike uitkoms was om te verseker dat die boodskappe wat 
oorgedra is oor die departement se aanbiedinge, in lyn was met die belofte van die Wes-Kaapse 
Regering se handelsmerk. Voorts het die eenheid die rol vervul om leiding aan die departement te 
gee met die uitrol van die Wes-Kaapse Regering se korporatiewe identiteit.

Die eenheid het ’n kommunikasieplan saamgestel en alle relevante ingrypings bestuur, insluitend 
massamediaveldtogte en publikasies. Die eenheid het ook alle programme bygestaan met 
opdraggewing aan die kommunikasie-agentskappe, asook die koördinering van die verkryging van 
kommunikasiedienste.
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Uitkomsaanwyser Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings

Subprogram: Finansiële Bestuur

1.1 Finansiële 
bevoegdhe-
idsmodel-
gradering

3+ 3+ 3+ - -

Subprogram: Korporatiewe Dienste

1.2 Bewusthe-
idsgradering

70% 70% 70% - -

Prestasie-aanwysers en -mikpunte: 

Onderstaande tabel reflekteer ’n voorbeeld van verslaglewering volgens gestelde mikpunte:

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings

Subprogram: Finansiële Bestuur
Provinsiaal-spesifieke aanwysers

2.1 Interne Be-
heer asses-
serings-gra-
dering oor 
Voorsien-
ings-kanaal-
bestuur

- Onge-kwal-
ifiseerde 
Interne 
Kontrole-
gradering

Onge-kwal-
ifiseerde 
Interne 
Kontrole-
gradering

- -

2.2 Ongekwalifi-
seerde oudit-
verslag

Onge-kwal-
ifiseerde 
Ouditver-
slag

Onge-kwal-
ifiseerde 
Ouditver-
slag

Onge-kwal-
ifiseerde 
Oudit-ver-
slag sonder 
enige ander 
aange-leen-
thede

-

2.3 Gemiddelde 
aantal dae 
vir die ver-
werking van 
betalings aan 
krediteure

Betaling 
aan kredi-
teure binne 
30 dae

Betaling 
aan kredi-
teure binne 
30 dae

Betaling 
aan kredi-
teure binne 
16 dae

14 dae ’n Verbetering in betaaltyd as 
gevolg van verskeie verbeter-
ings en doeltreffend-hede in 
die betaalproses, bv. taakspan-
proses en verbeterde bewust-
heid onder alle departement-
ele personeel.

2.4 Ongekwalifi-
seerde oudit-
verslag: Deel 
Drie – Finan-
siële State

- aanbieding 
van finan-
siële staat 
sonder 
enige 
wesenlike 
wan-voor-
stellings

aanbieding 
van finan-
siële staat 
sonder 
enige wan-
voorstell-
ings

- -
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2.5 aantal ver-
slae oor in-
terne beheer 
ontwikkel

- 8 12 4 Die departement het ’n proses 
onderneem om alle finansiële 
risiko’s gedurende die oorsig-
jaar te verlig. Die bestek van 
Interne Beheer is as sodanig 
uitgebrei om addisionele 
bronne van kommer te onder-
soek.

2.6 Kumulatiewe 
uitgawes as 
’n persenta-
sie van die 
begroting

99.6% 98% 98.51% 0.51%

2.7 persentasie 
van depar-
tementele 
vooraf-
bepaalde 
doelwitte 
behaal

- 80% 83.22% 3.22%

2.8 persentasie 
nakom-
ing van die 
implemen-
terings-
raamwerk

70% 70% 70% - -

2.9 aantal 
finansiële 
doeltref-
fendheids-
ingrypings 
geïmplemen-
teer

4 4 5 1 Daar was gedurende die oor-
sigjaar ’n hernude fokus om te 
verseker dat die departement 
alle finansiële risiko’s verlig het. 
’n Groot aantal doeltreffend-
hede is gevolglik in plek gesit 
om stroombelynde of ver-
beterde diens aan die departe-
ment te verseker.

2.10 aantal 
finansiële 
handleiding-
opleidingses-
sies aange-
bied

- 12 20 8 Opleiding het ’n hoeksteen 
van die boekjaar gevorm. Die 
departement het gedurende 
die loop van die jaar ’n omvat-
tende program van finansiële 
bestuurs-werkswinkels uitgerol 
wat daarop gemik was om die 
departement op hoogte te 
bring van alle voorskrifte wat 
in die Finansiële Handleiding 
vervat is.

Subprogram: Korporatiewe Dienste
Provinsiaal-spesifieke aanwysers

3.1 aantal de-
partementele 
byeenkomste 
gekoördineer 
en onders-
teun

34 20 28 8 Die Kommunikasie-eenheid 
het ‘n aantal onverwagte ver-
soeke vir media-funksies ont-
vang. Die aantal geleenthede 
on te ondersteun is ’n skatting 
en hang van versoeke van 
direktorate af. Die eenheid het 
ook ’n hoër aantal versoeke 
vir fotografie by geleenthede 
ontvang.

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings
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Koppeling van prestasie aan begrotings

’n Bedrag van R33.249 miljoen is gedurende die 2013/14-boekjaar vir die program begroot. Hiervan 
het werknemers se vergoeding R17.542 miljoen, goedere en dienste R12.846 miljoen, oordragte en 
subsidies R21 000 en betalings vir kapitale uitgawes R2.825 miljoen beloop. 

Daar moet egter op gelet word dat hierdie program hoofsaaklik die res van die departement 
bedien. Vergoeding van werknemers het in hierdie verband 52.76% van die program se uitgawes 
uitgemaak. 

Goedere en dienste het 38.64% van die totale finale uitgawes van die program uitgemaak. Die 
bewilliging vir goedere en dienste was grotendeels om die korporatiewe kommunikasie-funksies 
van hulpbronne te voorsien, wat binne die program gesentraliseer is. Die bewilliging vir goedere en 
dienste van R12.846 miljoen is aangewend om kommunikasiestrategieë en veldtogte van hulpbronne 
te voorsien ten einde ’n volhoubare, groeiende, arbeids-absorberende en mededingende ekonomie 
te bevorder.

3.2 aantal 
afskrifte van 
Jaarverslag 
in Engels

300 300 300 - -

3.3 aantal 
amptelike 
dokumente 
vertaal

50 20 53 33 Daar was ’n toenemende 
aantal parlementêre vrae oor 
die werk van die departe-
ment, wat vertaal moes word. 
Die direktorate het ook meer 
pogings aangewend om kom-
munikasiemateriaal  in al drie 
amptelike tale van die provin-
sie te produseer.  Die aantal 
vertalings is moeilik om te 
skat, aangesien dit afhanklik is 
van versoeke van die direktor-
ate. 

3.4 aantal de-
partementele 
nuusbriewe

4 4 3 (1) Die kwartaallikse nuusbrief 
bevat die hoof-geleenthede 
wat deur die programme in 
DEOET gehou word en deur 
personeel van kommunikasie 
bygewoon en ondersteun is. 
Die eerste kwartaal was ’n baie 
stil tydperk, met slegs een 
geleentheid wat aangebied is. 
Gevolglik is daar nie genoeg 
inhoud vir ’n nuusbrief ingesa-
mel nie en ’n besluit is ge-
neem om die nuusbrief tot die 
tweede kwartaal uit te stel.

3.6 Instand-
houding en 
opdatering 
van die Cape 
Gateway 
Webwerf

21 12 27 15 Kommunikasie-veldtogte op 
die radio en in koerante het 
die bywerking van webwerwe 
genoodsaak, aangesien burg-
ers na die departementele 
webwerf vir vollediger inligting 
verwys is.

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings
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Naam van 
subprogram

2013/14 2012/13

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000

Kantoor van 
die Departe-
ments-hoof

2 405 2 405 - 3 486 3 486 -

Finansiële 
Bestuur

23 288 23 288 - 20 165 20 122 43

Korporatiewe 
Dienste

7 556 7 556 - 1 602 1 602 -

Totaal 33 249 33 249 - 25 254 25 210 -

Hierdie veldtogte en strategieë was gerig op volgehoue dialoë tussen die departement en sy 
belanghebbendes, doeltreffende interne en eksterne kommunikasiedienste en die voorsiening 
van ’n samehangende, gekoördineerde en bestendige bestuur in terme van kommunikasie in 
die departement. Benewens korporatiewe kommunikasiefunksies, is ouditkoste ook deur die 
programmatiese uitgawes befonds.

Betalings vir kapitale bates het ’n bedrag van R2.825 miljoen ingesluit, waarvan R1.150 miljoen vir 
die aankoop van vier nuwe voertuie toegeken is, wat regoor die departement gebruik sal word en 
’n verdere R990 000 vir die kapitalisering van GG-voertuighuurkope.

Subprogramuitgawes
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4.2 pROGRAM 2: GEÏNTEGREERDE EKONOMIESE    
 ONTwIKKELINGSDIENSTE

Doelwit 

Die bevordering en ondersteuning van ’n magtigingsomgewing vir die skepping van geleenthede 
vir groei en indiensneming.

Programstruktuur

Die program is soos volg gestruktureer:

•	Subprogram	2.1:	Ondernemingsontwikkeling

•	Subprogram	2.2:	Streek-	en	Plaaslike	Ekonomiese	Ontwikkeling

•	Subprogram	2.3:	Ekonomiese	Bemagtiging

•	Subprogram	2.4:	Vermindering	van	Rompslomp

Strategiese doelwitte vir die oorsigjaar
- Om ekonomiese groei en geleenthede deur middel van die stimulering en ontwikkeling van 

entrepreneurskap en entrepreneuriese aktiwiteit te versterk.

- Ten einde sakevertroue in streke te verbeter, sal die eenheid die skepping van ’n bemagtigende 
omgewing vir sake ondersteun deur die kapasiteit van munisipaliteite te verbeter om ’n 
bemagtigende omgewing aan die plaaslike private sektor te voorsien en deur mededingendheid 
in streke te verbeter.

- Om ’n bemagtigende, regulerende omgewing te skep en onderhou deur die vermindering van 
rompslomp en ander onnodige lastige burokratiese prosesse en prosedures.

Diensleweringsdoelwitte en -aanwysers

alhoewel oënskynlik verskillend, werk die komponente van program 2, naamlik 
Ondernemingsontwikkeling, Streeks- en plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling en die Vermindering 
van Rompslomp saam om die uitkoms te bereik om ’n bemagtigende omgewing vir sake te skep 
en te handhaaf. 

as daar oor die doeltreffendheid van die program besin word, nie alleenlik met betrekking tot die 
bereiking van sy eie uitkomste nie, maar ook met die koppeling daarvan aan provinsiale en nasionale 
uitkomste, kan die volgende as ’n gepaste konteks of agtergrond beskou word:

•	 In	 terme	 van	 nasionale	 uitkomste,	 is	Uitkoms	4,	 “Behoorlike	 indiensneming	deur	middel	 van	
inklusiewe	ekonomiese	groei”	die	mees	gepaste	een.	Die	belangrikste	 items	wat	met	hierdie	
uitkoms verband hou, sluit in: versterking van ondersteuning aan kleinsake en koöperasies deur 
middel van niefinansiële en finansiële ondersteuning; verbetering van toegang en die ontginning 
van openbare verkrygingsgeleenthede deur kleinsake; toenemende ondersteuning vir jong 
entrepreneurs en verbetering van die plaaslike bemagtigingsomgewing vir ondernemings om 
gestig te word en te groei. 

•	 Ter	versterking	van	pogings	om	hierdie	uitkomste	te	behaal,	erken	die	Nasionale	Ontwikkelingsplan	
(NOp) eerstens die indiensnemingspotensiaal van kleinsake en stel dan voor dat die fokus 
op die volgende moet wees: Vermindering van die koste van regulatoriese nakoming; beter 
koördinering van kleinsake-steunorganisasies en ’n ferm verbintenis deur die openbare sektor 
om toegang tot verkrygingsgeleenthede vir kleinsake te verbeter. 

•	 Daarbenewens	is	die	wesentlike	van	Uitkoms	9,	“’n	Reagerende	en	aanspreeklike,	doeltreffende	
en	effektiewe	plaaslike	regeringstelsel”	heel	gepas	vir	die	Program	se	subdirektorate	Streeks-	en	
plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling en die Vermindering van Rompslomp. Die sleutelaspekte van 
hierdie uitkoms van toepassing op die twee subdirektorate sluit die doeltreffende en effektiewe 
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stelselverbetering van GOp-prosesse (bv. beplanning en grondgebruik) en verbeterde munisipale 
kapasiteit ten opsigte van ekonomiese ontwikkeling in.

•	 Die	OneCape2040-visie	 is	 ’n	daadwerklike	poging	om	 ’n	oorgang	na	 ’n	meer	 inklusiewe	en	
veerkragtige ekonomiese toekoms vir die Wes-Kaapse streek te stimuleer. ’n Belangrike oorgang 
van hierdie visie wat van toepassing op die program is, is die ekonomiese toegangsoorgang 
genaamd	“Enterprising	Cape”.	Hierdie	oorgang	het	ten	doel	dat	die	Wes-Kaap	internasionaal	
erken word as ’n entrepreneuriese bestemming van keuse. 

Die	Provinsiale	Strategiese	Doelwit	1	(PSD	1),	“Om	geleenthede	vir	groei	en	indiensneming	te	skep”,	
se fundamentele benadering is dat dit die staat se rol is om ’n bemagtigende omgewing vir sake 
te skep en handhaaf en om vraag-geleide, private sektor-gedrewe ondersteuning aan groeisektore, 
industrieë en ondernemings te verskaf. In hierdie konteks is geselekteerde temas van toepassing op 
program 2. Dit behels die vermindering van rompslomp, toenemende ondersteuning van kleinsake 
en ’n toenemende klem op plaaslike ekonomiese en landelike ontwikkeling.

Die provinsiale Jeugontwikkelingstrategie is laat in die boekjaar bekendgestel en die sleuteldrywer 
daarvan	is	“Ekonomiese	Geleenthede”.	Een	van	die	oogmerke	van	hierdie	drywer	is	dat	elke	jong	
persoon met ’n goeie sake-idee die geleentheid gegun word om daardie idee te ontwikkel, verkieslik 
in ’n onderneming. Hierdie komponent van die jeugstrategie pas duidelik in by die aktiwiteite rondom 
jeugaktiwiteite waarvoor die program oor die afgelope jaar voorspraak gelewer het.

Hieronder is ’n uitleg van die rol wat program 2 gespeel het in die lewering van ’n aansienlike bydrae 
tot beide provinsiale (pSD 1 en OneCape2040) en nasionale (NOp) uitkomste. 

Ondernemingsontwikkeling

Een van die sleutelelemente in die regering se strategie vir werkskepping, groei en inkomstegenerering 
is die bevordering van entrepreneurskap en klein, medium en mikro-ondernemings (KMMO’s). 
KMMO’s speel op globale vlak ’n beduidende rol in die absorbering van arbeid, verkryging van 
toegang tot nuwe markte en die lewering van ’n bydrae tot groei en ontwikkeling van die ekonomie. 
Een van die sleuteluitdagings vir die regering is om die gepaste beleidsingrypings te bepaal om 
hoë-groei ondernemings (bv. verminder regulatoriese laste) sowel as klein en mikro-ondernemings 
te ondersteun. 

Die ontwikkeling en implementering van die Ondernemingsontwikkeling-eenheid se programme 
en projekte is belyn met en ter nakoming van Nasionale Uitkoms 4 (Behoorlike indiensneming deur 
middel van inklusiewe ekonomiese groei) en pSD 1 en word bereik deur:

 Toegang tot finansiering. Toegang tot finansiering, veral deur kleinsake, word voortdurend 
geïdentifiseer as ’n baie beperkende faktor tot die groei en ontwikkeling van KMMO’s. Die 
departement het sy werksverhouding met die Nasionale Bemagtigingsfonds (NBF) volgehou. 
Die departement het gedurende die oorsigjaar R6.6 miljoen aan die Wes-Kaapse DEOET/NBF 
se Ondernemingsontwikkelingsfonds-inisiatief bewillig. Die NBF het in totaal R6.75 miljoen 
tot hierdie inisiatief bygedra. Hierdie inisiatief het gedurende die tydperk 37 ondernemings 
ondersteun. Die departement het samesprekings met die Finansieringsagentskap vir Kleinsake 
(SOC) Bpk (Sefa) met betrekking tot die uitbreiding van die Sefa-netwerk in die Wes-Kaap 
gefassiliteer. 

 Sessie van betaling. Na uitgebreide samesprekings met die provinsiale Tesourie en ander 
provinsiale departemente, het die eenheid die Sessie van Betaling-inisiatief geloods. Baie 
KMMO’s ontvang verkrygingsgeleenthede maar het nie die finansiering om die toegekende 
kontrak(te) uit te voer nie. Die sessie van betaling as ’n metode van finansiering is bekendgestel 
om hierdie KMMO’s te ondersteun. Sessie van betaling kom voor as die KMMO betaling aan ’n 
derde party sedeer, wat ’n bank of diskonto-onderneming kan wees. Gedurende die loodsfase 
van hierdie projek, het die departement agt KMMO’s bygestaan om toegang tot R11.266 miljoen 
befondsing te kry.

 Provinsiale groeifonds. Die departement het voortgegaan met die implementering van die 
provinsiale Groeifonds, ’n kostebesparende inisiatief waardeur die departement, saam met 
die begunstigde ondernemings, befondsing voorsien aan projekte wat ten doel het om die 
ontwikkeling van die betrokke onderneming te bespoedig. altesaam ses projekte, wat 22 
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Sprekers en gaste by die Gestremdheid en Indiensneming-konferensie wat deur die  
Ondernemingsontwikkelingsspan gereël is.

individuele ondernemings ondersteun, is gedurende hierdie tydperk goedgekeur. ’n Onlangse 
opname van die prestasie van begunstigdes van die provinsiale Groeifonds sedert die aanvang 
in 2010, het aangedui dat meer as 90% van die ondernemings wat gereageer het, ’n toename 
in omset, indiensneming en/of batewaarde getoon het.

 verkrygingsbevordering. Verbetering van toegang tot en toename in kleinsake se 
benutting van verkrygingsgeleenthede was steeds ’n sleutelitem op die agenda van 
hierdie subprogram. Meer as 1 400 ondernemings is deur middel van die departement se 
verkrygingbevorderingsprogram ondersteun. Hierdie program het inisiatiewe ingesluit soos die 
BBSEB-verifikasieprogram, inisiatiewe ten opsigte van bewusmaking oor plaaslike inhoud, die 
e-Vaardighede-kapasiteitsbouprogram, opedae vir verskaffers, sake-ekspo’s en teikengroep-
spesifieke ingrypings soos die konferensie oor Gestremdheid-Indiensneming en die Nasionale 
Vrouedag-konferensie. 

 Tenderportaal. Die tenderportaal was steeds een van die kritieke toegangspunte vir KMMO’s 
om inligting oor verkrygingsgeleenthede te bekom. altesaam 285 503 besoeke aan die 
webwerf is aangeteken. Hierdie baie leersame portaal verskaf nie slegs eenstop-toegang tot 
verkrygingsgeleenthede in provinsiale en plaaslike regering nie, maar die besoeker ontvang 
ook inligting oor bronne van finansiële en niefinansiële sake-ondersteuning.
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Ludwick Marishane, die algehele wenner van die Premier se Entrepreneurskaperkenningspryse ontvang sy 
pryse by Minister Winde en Premier Zille.

 vennootskapnetwerk. Die departement het sy ondersteuning van die vennootskaps-netwerk 
(Seda, die Business place en die Weskus Sake-ontwikkelingsentrum) voortgesit, met 20 
toegangspunte wat regoor die provinsie aan KMMO’s verskaf word. Meer as 3 700 ondernemings 
(nuwe en gevestigde) is deur middel van hierdie netwerk ondersteun. Die uitkomste was; 
612 nuwe ondernemings gevestig, 201 ondernemings uitgebrei, 403 ondernemings volgehou, 
679 werksgeleenthede geskep en 3 147 volgehou. Die Vennootskapsnetwerk het nie alleen 
verseker dat die Wes-Kaap die mees uitgebreide (gekoppelde) netwerk van kleinsake-
ondersteuningsorganisasies het nie, maar het ook gehoor gegee aan die beroep van die NOp 
om koördinering tussen kleinsake- ondersteuningsorganisasies te verbeter.

 Bewustheid van entrepreneurskap. as deel van ’n proaktiewe poging om entrepreneuriese 
vlakke in die Wes-Kaap te verhoog, het die program ’n ambisieuse bewusmakingsprogram oor 
entrepreneurskap onderneem, wat die aanbieding van die eerste premier se Entrepreneurskap 
Erkenningstoekenning (pEET) en ’n mediaveldtog (bewusmakings-veldtogte op die radio en 
in die pers) ingesluit het. Die algehele wenner, Ludwick Marishane van Headboy Industries, 
is deur Forbes in hul 30 Onder-30: afrika se Beste Jong Entrepreneurs-kategorie erken. Hy 
is die geleentheid gegun om die Globale Entrepreneuriese Kongres 2014 in Moskou, Rusland 
as deel van die groot prys by te woon. Die pEET het ongetwyfeld die norm gestel vir sulke 
programme oor die erkenning van entrepreneurskap. 

 Ondersteuning aan koöperasies. Die departement was instrumenteel om die Internasionale 
Koöperasie alliansie se algemene Jaarvergadering/Konferensie na Kaapstad te bring, wat ’n 
eerste vir afrika was. Meer as 1 500 internasionale afgevaardigdes wat 88 lande verteenwoordig 
het, het die konferensie bygewoon. Na beraming het die aanbieding van hierdie konferensie 
nie alleen bewustheid geskep oor koöperasies as ’n besigheidsformaat nie, maar het ook gelei 
tot ’n invloei van ongeveer R49 miljoen in die Wes-Kaapse ekonomie. Dit is gegrond op die 
riglyn wat deur die KIKS gebruik word om toegevoegde waarde tot die ekonomie te bereken 
na aanleiding van geleenthede soos konferensies, vergadering en uitstallings.
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 Jeuggerigte ingrypings. Ten einde by te dra tot die doelwit om elke jongmens te voorsien 
van ’n goeie sake-idee en die geleentheid om daardie idee te ontwikkel, soos vervat in die 
provinsie se strategie oor Jeugontwikkeling, het die program suksesvolle jeuggerigte ingrypings 
onderneem. Hierby ingesluit was die sessies om sake-idees aan te bied (wat in vennootskap met 
al vier die groot tersiêre instellings (UK, US, UWK en KSUT) plaasgevind het), die UK se Jeug 
Entrepreneurskap-konferensie, die Net prophet-konferensie en die U-Start-aanbiedingsessie. 
Laasgenoemde inisiatief het vier entrepreneurs opgelewer, wat gekies is om ’n internasionale 
aanbiedingsessie gedurende Mei in Italië by te woon.

 Die Sake-idee-aanbiedingsessies het bystand aan 240 aspirerende entrepreneurs deur middel 
van	nege	“nuwe	sake-idee-werkwinkels”	regoor	die	Kaapse	Metropool,	die	Kaapse	Wynland	en	
die Weskus-streek voorsien. Die departement het, voortspruitend uit hierdie idee-werkwinkels, 
’n platform aan meer as 150 entrepreneurs tydens tien aanbiedingsessies voorsien om hul sake-
idees deur ’n paneel deskundiges te laat evalueer. Die werkswinkels en aanbiedingsessies is by 
tersiêre instellings aangebied, aangesien hulle programme en kursusse het wat aan innovasie 
en innoverende denke gekoppel is. Die Sake-idee-aanbiedingsessies het daartoe gelei dat die 
departement saadbefondsing ter waarde van R499 000 aan 23 entrepreneurs voorsien het 
om hul idees verder te ontwikkel en om die uitbreiding van hul ondernemings te versnel.

Streek- en Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling

Soos voorheen bespreek, is goed funksionerende en bekwame plaaslike owerhede ’n noodsaaklike 
voorwaarde vir die skepping en handhawing van ’n bemagtigende omgewing vir sakevestiging en 
-groei – en uiteindelik vir ekonomiese groei en indiensneming.

Die subprogram Streek- en plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling het sy pogings opgeskerp om 
munisipaliteite by te staan om nie slegs die belang van die skepping van ’n gunstige omgewing vir 
groei uit te lig nie, maar ook om aan hierdie vlak van regering toegang te gee tot die implemente 
en strategieë om hul mededingende en vergelykbare voordele te ontgin.

Ter ondersteuning van ’n bemagtigende omgewing wat geleenthede vir groei en indiensneming 
in plaaslike gebiede skep, was die LpEO-subprogram se lewering nie slegs op belyning met pSD 
1	gemik	nie,	maar	ook	op	die	nasionale	uitkomste	van	“behoorlike	indiensneming	deur	inklusiewe	
groei”	(NU	4),	“ondersteuning	vir	lewendige,	billike	en	volhoubare	landelike	gemeenskappe”	(NU	7)	
en	“’n	reagerende,	aanspreeklike,	doeltreffende	en	effektiewe	plaaslike	regeringstelsel”	(NU	9).	Die	
subprogram het op die versterking van plaaslike regering gefokus om meer bevoegd en doeltreffend 
hul mandaat oor ekonomiese ontwikkeling en groei na te kom, asook op inisiatiewe om plaaslike 
koördinering te verbeter, aangesien dit ’n nodige en belangrike komponent is om aan nasionale, 
provinsiale en plaaslike regering se prioriteite gehoor te gee. ’n Bekwame plaaslike regering is 
beter in staat om ’n effektiewe bemagtigingsomgewing te skep waarin sake kan floreer en groei 
en volhoubare diensvooruitsigte kan ondersteun. Dit beteken vir ons landelike gebiede dat daar ’n 
geleentheid is vir die gemeenskappe om voordeel uit ’n lewendiger plaaslike dorpsekonomie te trek. 
Verbeterde streekskoördinering gekoppel aan strategiese vennootskappe maak ’n hele-regering-
benadering moontlik ten einde baie meer reagerend ter bereiking van nasionale en provinsiale 
teikens vir groei en ontwikkeling te wees. 

Ten einde plaaslike regering te ondersteun, het die program sy munisipale ondersteuningsprogram 
verstewig deur sy pEO-assesseringsproses (wat munisipale bevoegdheid meet en advies lewer oor 
gebiede wat aandag benodig om geloofwaardige ekonomiese beplanning en implementering te 
ondersteun) te koppel aan pasgemaakte ondersteuningsprogramme vir kapasiteitsbou wat reageer 
op	die	nasionale	uitkoms	gerig	op	“’n	reagerende,	aanspreeklike,	doeltreffende	en	effektiewe	plaaslike	
regeringstelsel”	(NU	9).	Die	PEO-rypheidsinstrument	stel	die	departement	in	staat	om	munisipale	
vordering te standaardiseer op grond van samewerking met munisipaliteite en vennootorganisasies 
soos SaLGa, GIZ, DBSa en ander. 

Die assesserings het oor die afgelope jaar ’n behoefte op die gebied van prestasiebestuur, leierskap 
en bestuur geïdentifiseer. In die Overberg-streek is hierdie behoeftes behandel deur middel van 
opleiding wat in samewerking met SaLGa aangebied is oor pEO-leierskap en -bestuur wat gemik was 
op die versterking van plaaslike regering se begrip van pEO-praktyke en -stelsels. Opleiding is ook 
op die gebied van prestasiebestuur voorsien sodat die loods-munisipaliteite – Stellenbosch, Sentraal 
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Die plaaslike ontwikkelingsproses, Deelnemende Beoordeling van Mededingende Voordeel, was by  
verskeie munisipaliteite gedurende die oorsigjaar geïmplementeer. DBMV is ’n diagnostiese instrument  
wat die mededingende voordele en nadele van ’n lokaliteit of ’n sektor bepaal en poog om konkrete en 
praktiese voorstelle te ontwikkel om die plaaslike of streeksekonomie te stimuleer.

Karoo	 Distriksmunisipaliteit,	 Matzikama	 en	 Theewaterskloof	 ’n	 PEO-Prestasiebestuursraamwerk	
kon goedkeur.

Die	departement	het	in	die	Weskus-streek	(veral	Cederberg,	Matzikama,	Bergrivier	en	Saldanhabaai),	
in oorleg met die eenheid vir die Vermindering van Rompslomp, ’n sakeklimaatopname uitgevoer 
om inligting oor die sake- en beleggingsklimaat in te samel ten einde sakeprosesverbeterings vir die 
streek in te lig. Die departement het ook toegang verseker tot pEO-instrumente, naamlik Deelnemende 
Beoordeling van Mededingende Voordeel (DBMV) en Genesis (’n metode om strategiese ingrypings 
soos katalitiese projekte met ’n sterk hefboom te identifiseer). DBMV is ’n diagnostiese instrument 
wat die mededingende voordele en nadele van ’n lokaliteit of ’n sektor bepaal en poog om konkrete 
en praktiese voorstelle te ontwikkel om die plaaslike of streeksekonomie te stimuleer. Dit is ’n 
grondvlak- en pragmatiese benadering tot pEO wat daarop gerig is om meer doeltreffende en 
volhoubare pEO-dinamika in gemeenskappe te bereik. Die DBMV-proses is in Swartland, Bergrivier 
en Cederberg geïmplementeer en Genesis is in die Weskus Distriksmunisipaliteit geïmplementeer. 

Die departement het ook in oorleg met SaLGa toegang tot en toepassing van die DMBV-instrument 
aan die Kaapse Wynland en Eden Distriksmunisipaliteite voorsien met die doel om ekonomiese 
potensiaal	 in	 die	 Witzenberg-,	 Langeberg-,	 Kannaland-	 en	 Hessequa-gebied	 te	 identifiseer	 en	
assesseer om hul pEO-strategieë beter in te lig met betrekking tot die mobilisering en ontsluiting van 
ekonomiese potensiaal en om plaaslike belanghebbendes saam te laat werk en sodoende praktiese 
geleenthede vir samewerking te skep. Twintig amptenare van die Eden-streek het ook opleiding in 
sakebehoud en -uitbreiding ontvang om ’n beter begrip te kry van beperkings en geleenthede in 
die stimulering van plaaslike ekonomiese ontwikkeling in die gebied en hoe om werkgeleenthede te 
skep deur bestaande ondernemings te behou en uit te brei.

Die subprogram het strategiese vennootskappe en gesamentlike inisiatiewe onderneem om 
verbeterde streekskoördinering te verseker. Hierdie inisiatiewe het hoofsaaklik gefokus op area-
gebaseerde regeringsprioriteite waar die stimulering van ekonomiese aktiwiteit benodig word, 
interregeringsbeplanning en -implementering gedemonstreer word en waar ’n hele-regering-
benadering gevolg word. In die Metro het dit inisiatiewe oor stedelike vernuwing in areas soos 
philippi, Nyanga en atlantis ingesluit. 
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Die departement het in philippi die Stad ondersteun met die ontwikkeling van ’n 
Gebiedsontwikkelingsraamwerk vir philippi, met ’n primêre fokus op industriële en kommersiële 
ontwikkeling. In Nyanga het die departement ondersteuning met navorsing gebied om beplanning 
te onderstut ten einde ’n geïdentifiseerde ekonomiese nodus in Nyanga te skep en te stimuleer om 
bestaande aktiwiteite te versterk en nuwe geleenthede te ondersteun. Die navorsing sal veral gebruik 
word om ’n benadering in te lig om die ontwikkeling van ‘n ekonomiese nodus te ondersteun. Die 
departement was verheug om in atlantis gehoor te kon gee aan een van die versoeke van plaaslike 
inwoners en sake vir die ontwikkeling van ’n bemarkingsplan vir die lokaliteit, wat voortgespruit het 
uit die oefening oor sakebehoud en -uitbreiding wat die vorige jaar deur die departement uitgevoer 
is. Strategiese vennootskappe vir hierdie Metro-ingrypings sluit die privaat sektor, Stad Kaapstad, 
die VpUU en ander in.

Die Streeksgroei-inisiatief wat in die Weskus onderneem is, was ’n loodsprogram wat gemik was 
op die deeglike beplanning en koördinering van ekonomiese ondersteuningsinisiatiewe wat oor die 
langtermyn begin om die mededingendheid van die hele Wes-Kaap te verbeter. Hierdie inisiatief het 
prioriteitsgebiede vir alle betrokke belanghebbendes bepaal, insluitend die Wes-Kaapse EOV, al drie 
vlakke van regering (RDLa, COG, Doa, DEaDp en plaaslike munisipaliteite), plaaslike private sektor, 
plaaslike burgerlike organisasies en ondersteuning van die Duitse GIZ-organisasie. Dit het daartoe 
gelei dat ’n Weskus-EOV ingestel is, wat ’n proses goedgekeur het om potensiële groei-aandrywers 
vir die streek deeglik te ondersoek, asook die identifisering van geleenthede vir samewerking en/
of vennootskappe. Die departementele projek wat onderneem is om die groter groei-inisiatief te 
ondersteun, het die waardeketting-ontleding verken met betrekking tot die agri-verwerkingsektor 
se bydrae tot die interstreek-beplanning vir groei. Die departement sal voortgaan om hierdie proses 
te ondersteun. 

Die subprogram het ook ’n pEO-nuusbrief en die provinsiale pEO-forum ontwikkel en aangewend 
as kennisplatforms vir rolspelers om: toegang tot inligting oor nuwe ontwikkelings en innovasie te 
kry; die geleentheid aan provinsiale en nasionale regering te gun om munisipaliteite in te lig oor 
ondersteuning wat aangebied word; en om toe te laat dat goeie gebruike gedeel word met die doel 
om kapasiteit en kennis van pEO-praktisyns vir verbeterde dienslewering te bou.

vermindering van Rompslomp

Dit word globaal erken dat die oorweging van die regulatoriese omgewing die enkele belangrikste 
element van ’n ekonomiese groeistrategie is. In Suid-afrika is die verbetering van die regulatoriese 
omgewing en die vermindering van rompslomp een van die gemeenskaplike drade wat deur die 
Nasionale Uitkomste en die NOp loop. Die vermindering van rompslomp is op provinsiale vlak 
eksplisiet in beide die OneCape2040-strategie en provinsiale Strategiese Doelwit Een (pSD 1).

Die subprogram vir die Vermindering van Rompslomp is steeds die enigste eenheid in Suid-afrika 
wat proaktief ingestel is om die regulerende omgewing te verbeter. Die eenheid is sonder weerga 
in afrika.

Ter nastrewing van sy missie om bewustheid te skep en begrip te versterk oor rompslomp en die 
voordele van die vermindering daarvan, was ’n aansienlike gedeelte van die subprogram se aktiwiteite 
in die oorsigjaar gefokus op opvoeding en bemarking van die dienste wat deur die subprogram 
aangebied word. Drie reekse vooraf opgeneemde boodskappe is oor die radio uitgesaai (Mei tot 
Julie; Desember en Januarie tot Februarie onderskeidelik). Die veldtog is in die drie amptelike tale 
oor ’n wye spektrum radiostasies (nege in totaal) uitgesaai en het baie miljoene luisteraars bereik. 
Die effektiwiteit daarvan is gedemonstreer deur die toenemende aantal gevalle wat gedurende 
uitsaaitye by die hulplyn aangemeld is. Daarbenewens is aanbiedings aan hoë-vlak munisipale 
verteenwoordigers (burgemeesters en munisipale bestuurders) gedoen; bewustheidsopnames 
is oor ’n diverse kruissnee van sakegemeenskappe gedoen (paarl, Kaapstad SSD, Khayelitsha en 
Greyton); ’n toegewyde Rompslompvermindering-webwerf is teen die derde kwartaal ontwikkel en 
bekendgestel en ’n geanimeerde video is voltooi (vir gebruik in aanbiedings en op die webwerf). 

Die opvoeding- en bewusmakingsinisiatiewe van die subprogram het ook uitdrukking gevind in 
die eerste Rompslompvermindering-uitdaging, ’n kompetisie wat op twee deelnemende groepe 
gemik is – direktorate in WKR-departemente, wat inskrywings moes indien oor inisiatiewe m.b.t. 
rompslompvermindering	wat	hulle	die	afgelope	drie	boekjare	bekendgestel	het	(“die	Direktoraat-
uitdaging”)	en	WKR-werknemers,	wat	idees	moes	indien	oor	hoe	om	rompslomp	op	hulle	spesifieke	
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Die Rompslompverminderingseenheid het verskeie bewusmakingsaksies gedurende die jaar onderneem.

werkgebied te verminder. Die wenners het in april 2014 by ’n toekenningseremonie erkenning 
ontvang. Die kompetisie het baie opwinding veroorsaak, veral onder WKR-werknemers en het 
duidelik tot gesprekke oor rompslomp onder WKR-werknemers gelei.

Die subprogram se werk oor die langtermyndoelwit om regulatoriese impakbepalings in die 
Wes-Kaap te laat institusionaliseer, het ononderbroke gedurende die oorsigjaar voortgegaan. Die 
riglyne en implementeringsraamwerk is voltooi en op verskeie platforms aangebied, wisselend 
van die Transversale Werkgroep oor Rompslompvermindering tot die Ekonomiese Sektorkomitee 
en provinsiale Topbestuur. Die voltooiing van hierdie voorbereidende fase van navorsing en die 
daaropvolgende hoë-vlak verbintenis het die weg gebaan vir voor-implementeringsvergaderings 
met munisipaliteite en ander staatsdepartemente in 2014/15 en die werklike implementering 
daarna.  

Die sakehulplyn het sy waarde bewys as ’n platform vir sakelui om hul frustrasies te lug met 
betrekking tot burokratiese hindernisse wat hulle in die sakewêreld ervaar en om broodnodige 
inligting en hulp te kry om daardie hindernisse te verwyder en meer in die besonder, wanneer 
hulle met die regering op enige vlak sake doen. Die aansienlike jaar-op-jaar styging in aangemelde 
gevalle, hetsy telefonies of per e-pos (van 752 in 2012/13 na 1 312 in 2013/14) is ’n bewys van die 
groeiende aanvraag vir so ’n diens, terwyl die oplossingskoers (90,2%) op die doeltreffendheid en 
effektiwiteit van die diens dui, nieteenstaande die soms neerhalende houding wat deur personeel 
van sommige van die reagerende departemente en munisipaliteite openbaar word. Die subprogram 
se oplossing van ’n paar van die gevalle wat deur die hulplyn ontvang is, het gelei tot ekonomiese 
voordele wat miljoene rande vir die betrokke ondernemings beloop het. 
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Wenners van die eerste Rompslompverminderings-uitdaging. Die kompetisie daag provinsiale amptenare 
binne die provinsiale regering uit om kreatiewe idees voor te stel om rompslomp te verminder.

Drie plaaslike munisipaliteite in die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit is gedurende 2013/14 
bygestaan met verdere sakeprosesverbetering in dienste wat ondernemings direk raak. Dit 
was deel van die opvolgondersteuning vir die 2012/13-projek, wat deur middel van uitgebreide 
konsultasie die belangrikste kwessies oor rompslomp vir sake geïdentifiseer het. Daarbenewens 
is die plaaslike munisipaliteite in die Eden Distriksmunisipaliteit bygestaan met ’n grootskaalse 
opname oor rompslompkwessies vir plaaslike ondernemings, asook opvolg-sakeprosesverbetering 
oor sleutelprosesse in daardie munisipaliteite. 

Die Eenheid vir Rompslompvermindering het in die laaste deel van 2013/14 navorsing gedoen 
oor internasionale beste praktyk met betrekking tot munisipale rompslompvermindering in die 
OESO-lande. Kontak is gevolglik met Nederland gemaak, aangesien innovasie oor munisipale 
rompslompvermindering in daardie land gelei het tot die ontwikkeling van unieke metodes vir 
die berekening van die administratiewe las van rompslomp op ondernemings. Die Nederlandse 
regering het as gasheer opgetree vir ’n afvaardiging van die Eenheid vir Rompslompvermindering 
om idees met hul eweknieë in die Nederlandse Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en ’n 
aantal munisipaliteite uit te ruil. Die afgevaardigdes van die Eenheid vir Rompslompvermindering is 
ook blootgestel aan die konsep van die Merk van Goeie Openbare Diens, ’n gesogte onderskeiding 
wat teen die middel van 2013 reeds deur meer as 200 van die 400 munisipaliteite in Nederland 
verwerf is. Die merk word toegeken aan ’n munisipaliteit wat ’n sekere vlak van doeltreffendheid in 
sy sake-gerigte dienste gedemonstreer het. Dit het klaarblyklik die betrokke munisipaliteite gebaat 
ten opsigte van verhoogde belegging en inwaartse migrasie van ondernemings. Die besoek aan 
Nederland is opgevolg deur ’n plaaslike haalbaarheidstudie om die metode van die Merk van Goeie 
Openbare Diens vir die Wes-Kaap aan te pas. Die bevindinge was positief en die moontlikheid van 
medebefondsing vir die implementering van die konsep was ten tye van skrywe onder bespreking 
met die Nederlandse konsulaat. 



JAARvERSLAg 2013/14 59

Uitkomsaanwyser Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings

Subprogram: Ondernemingsontwikkeling

1.1 aantal nuwe 
onderne-
mings 
gevestig

300 600 612 12 Die hoër getal nuwe 
ondernemings wat in die 
Eden-streek deur SEDa 
bygestaan is, het die teiken 
oorskry. 

1.2 aantal 
onderne-
mings uitge-
brei

- 200 201 1 ’n Fokus op intensiewe steun 
aan bestaande KMMO’s het 
daartoe gelei dat die teiken 
oorskry is.

1.3 aantal 
onderne-
mings volge-
hou

443 500 403 (97) Die tekort is hoofsaaklik te 
wyte aan ’n paar SEDa-kan-
tore wat onderbeman is. Dit 
was as gevolg van die oorgang 
van Onderneming-sentrums 
na volwaardige SEDa-satel-
lietkantore, wat in die nuwe 
boekjaar reggestel sal word. 

1.4 aantal poste 
gefasiliteer

- 500 679 179 Die ondersteuning aan 
bestaande KMMO’s het toege-
neem as gevolg van die nuwe 
ekonomiese geleenthede wat 
geïdentifiseer is en beleggings 
wat verkry is. 

1.5 aantal poste 
volgehou

3 696 700 3 147 2 447 Die KMMO’s waarmee 
geskakel is, het ’n beduidende 
gemiddelde aantal werknem-
ers gehad, veral gegewe die 
fokus op gevestigde be-
sighede. 

1.6 Total Entre-
preneurial 
activity 
(TEa) rate

- - 10,6 - -

’n plaaslike ekonomiese prestasie-indeks (of mededingendheidsindeks) is in samewerking met die 
Ekonomiese Ontwikkelingsvennootskap vir die Wes-Kaap ontwikkel. Dié indeks, wat gebruik maak 
van ’n beperkte aantal aanwysers (22) in vergelyking met die Wêreld Ekonomiese Forum se Globale 
Mededingendheidsverslag (114) sal gebruik word om die Wes-Kaapse ekonomie op drie gebiede te 
monitor: mededingendheid, inklusiwiteit en veerkragtigheid. Saam met die Wêreldbank se onlangse 
inisiatief om plaaslike metings te doen oor die gerief van sake doen, eerder as net ’n nasionale meting, 
gegrond op toestande in Gauteng, sal dit die vlak en akkuraatheid van die streek-ekonomiese data 
aansienlik verhoog en voorheen onbeskikbare basislyne verskaf vir ’n reeks ingrypings wat op die 
verbetering van die plaaslike ekonomie gemik is. 

Die Transversale Werkgroep vir Rompslompvermindering, bestaande uit verteenwoordigers van die 
vyf WKR- ekonomiese sektordepartemente, SaLGa, Business Western Cape, die Stad Kaapstad 
en, meer onlangs, die landelike munisipaliteite, het voortgegaan om op ’n kwartaallikse basis te 
vergader om inisiatiewe oor rompslompvermindering op provinsiale en plaaslike vlakke van regering 
te bespreek en inisieer. plaaslike munisipaliteite, wat aanvanklik nie deel van die groep gevorm het 
nie, is genooi om goeie praktyke te deel sodat ander munisipaliteite daaruit kan leer en hul eie 
inisiatiewe oor die vermindering van rompslomp kan verbeter. 

Die eenheid het ook navorsing in drie belangrike sektore onderneem waar die verwydering van 
burokratiese hindernisse as van kritieke belang geïdentifiseer is vir die ontsluiting van ekonomiese 
potensiaal in die provinsie: die abnormale vragte-bedryf, eiendomsontwikkeling en uitvoere. Hierdie 
navorsingsverslae is aan die betrokke departemente en staatsinstellings versprei, asook die rolspelers 
in elke sektor van die bedryf. Teen jaareinde is samesprekings met hierdie belanghebbendes beplan 
met die doel om ’n ooreenkoms te bereik oor die implementering van die aanbevelings wat in die 
verslae vervat is. 
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1.6 Totale Entre-
preneuriese 
aktiwiteit 
(TEa)-koers

- - 10.6% - -

Subprogram: Streek- en Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling

2.1 aantal 
munisipale 
gebiede met 
verbeterde 
sakevertroue

- - - - -

Subprogram: Ekonomiese Bemagtiging

3.1 aantal 
onderne- 
mings uitge-
brei 

- - - - -

3.2 aantal poste 
gefasiliteer

1747 - - - -

3.3 Waarde van 
finansiering 
bekom

R4.38m - - - -

Subprogram: Vermindering van Rompslom

4.1 %  
oplossings- 
koers oor 
gevalle

93.62% 85% 90.2% 5.2% Die oplossingskoers hang 
onder andere af van faktore 
wat nie binne die beheer van 
die eenheid is nie, byvoor-
beeld die kompleksiteit van 
gevalle wat aangemeld word 
en die reaksie van ’n paar van 
die betrokke departemente, 
munisipaliteite of reguleerders 
(hoër kompleksiteit en swak/ 
ontegemoetkomende reaksies 
wat tot ’n laer oplossingskoers 
lei). aan die ander kant sou ’n 
toename in kennis en vaar-
dighede van die personeel 
wat die gevalle hanteer, tot ’n 
hoër oplossingskoers lei. 

4.2 aantal 
munisi-
paliteite met 
verbeterde 
sakedienste

- 5 5 - -

4.3 Vesti- 
ging van die 
Wes-Kaapse 
Streeksmede- 
dingend- 
heidsindeks

- 1 1 - -

Outcome  
Indicator

Werklike 
prestasie 
2012/13

Planned  
Target 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings
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Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings

Subprogram: Ondernemingsontwikkeling
Sektor-spesifieke aanwysers

1.1 aantal 
bestaande 
KMMO’s 
ondersteun

2 398 2 100 2 343 243 ’n Suksesvolle mediaveldtog 
het bygedra tot toenemende 
bewustheid oor die beskik-
baarheid van ondersteuning 
aan kleinsake.

1.2 aantal nuwe 
KMMO’s 
ontwikkel 

2 846 1 350 1 385 35 ’n Suksesvolle mediaveldtog 
het bygedra tot toenemende 
bewustheid oor die beskik-
baarheid van ondersteuning 
aan kleinsake.

1.3 aantal 
bestaande 
koöperasies 
ondersteun

14 10 14 4 Die aanbieding van die Inter-
nasionale Koöperasie alliansie 
se jaarvergadering het bewus-
theid geskep oor die onder-
steuning wat vir koöperasies 
beskikbaar is. 

1.4 aantal nuwe 
koöperasies 
ontwikkel 

14 10 10 - -

Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.5 aantal be-
wustheids-
ingrypings

2 45 45 - -

Subprogram: Streek- en Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling
Sektor-spesifieke aanwysers

1.1 aantal 
ekonomiese 
ontwikkel-
ings-projekte 
op plaaslike 
en streekvlak 
ondersteun

13 3 3 - -

1.2 aantal in-
grypings in 
kapasiteits-
bou vir mu-
nisipaliteite

4 4 5 1 Deur soliede vennootskappe 
wat met SaLGa en plaaslike 
munisipaliteite gevestig is, 
was ons in staat om ’n byko-
mende kapasiteitsbou-inisia-
tief met SaLGa aan te bied. 

1.3 aantal pEO-
strategieë 
aangepas 
by pGOS 
en ander 
ruimtelike 
ontwikke- 
lings-planne

- - - - -

Provincial Specific Indicators

1.4 Number of 
LED assess-
ments

30 30 30 - -

Prestasie-aanwysers en -teikens

Onderstaande tabel reflekteer ’n voorbeeld van verslaglewering volgens gestelde mikpunte:
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Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.4 aantal pEO-
assesserings

30 30 30 - -

1.5 aantal
plaaslike
groei-
inisiatiewe 
ondersteun

- 1 1 - -

Subprogram: Ekonomiese Bemagtiging
Sektor-spesifieke aanwysers

1.1 aantal 
teikengroep-
spesifieke 
geleenthede 
geïdentifi-
seer

1 000 500 527 27 Munisipaliteite het goed 
gereageer op versoeke om 
groter bewustheid onder 
plaaslike kleinsake oor open-
bare verkrygingsgeleenthede 
te skep.

1.2 aantal 
teikengroep-
spesifieke 
ingrypings 

23 15 17 2 Dit was as gevolg van ’n 
toenemende vraag na sulke 
ingrypings deur belangheb-
bendes. 

Subprogram: Vermindering van Rompslom
Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.1 aantal 
gevalle deur 
die inbelsen-
trum ont-
vang

752 750 1 312 562 Die aantal gevalle ontvang 
hang af van die vraag deur 
die sakesektor en die reaksie 
op die bemarking en bewus-
makings-inisiatiewe deur die 
eenheid en is as sodanig buite 
die direkte beheer van die 
eenheid. 

1.2 aantal in-
grypings vir 
munisipale 
ondersteun-
ing

- 14 18 4 Na beplanning sou slegs een 
ingryping per plaaslike mu-
nisipaliteit in die Eden Distrik 
te doen. Toe die geleentheid 
hom voorgedoen het om 
twee per munisipaliteit te 
doen, sonder onnodige impak 
in terme van koste, ongerief 
of tyd, is die geleentheid 
aangegryp. 

1.3 aantal in-
grypings oor 
voorspraak 
en bewust-
heid

12 12 14 2 addisionele ingrypings het 
plaasgevind waar die geleen-
theid hom voorgedoen het en 
dit sonder enige onbehoorlike 
invloed in terme van koste, 
ongerief of tyd ontgin kon 
word. 

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings
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Strategie om gebiede van onderprestasie op te los

Die ekonomiese omgewing waarin die departement werksaam is, is ’n dinamiese een. Dit is dus 
uiters belangrik dat hierdie departement verseker dat alle gestelde teikens markgedrewe en 
vraaggelei is. Hierdie proses van teikens stel is dus uiters kompleks, gegewe die wisselvallige aard 
van die ekonomiese toestande wat spesifiek t.o.v. beleggingsbevordering, handel, werkskepping en 
sakevertroue heers. 

as ’n eerste stap om te verseker dat die program nie op enige van sy prestasie-aanwysers 
onderpresteer nie, het die departement begin met ’n proses waarvolgens aanwysers beter bepaal 
kan word. Die departement het begin met die opstel van ’n Strategiese argitektuur-dokument vir elke 
sektor en tema waarin dit werksaam is. Hierdie dokument stel die program in staat om die omgewing 
te beskryf waarin dit werksaam is, ’n probleemstelling en vervolgens ’n sub-probleemstelling te 
identifiseer en die strategieë en projekte wat hierdie probleme sal mitigeer of regstel, te verwoord. 
alle aanwysers word dus daarop gerig om die werklike uitdagings of markmislukkings in die 
onderskeie werkgebiede reg te stel. Hierdie proses het ook verseker dat die departement sy aandag 
kan fokus op aanwysers wat die dinge meet wat gemeet kan word en behoort te word. Verder maak 
die proses ook voorsiening vir die departement om vir projekte en programme te begroot wat ’n 
direkte impak op die bereiking van doelwitte sal hê.

Dit moet egter in ag geneem word dat prestasie in die verlede ’n primêre maatstaf vir die stel van 
teikens is. Deur die verlede te ondersoek, kan die departement tot ’n sekere mate teikenstelling 
meet volgens enige wysigings in begrotingstoekennings en gepaardgaande veranderinge in 
prestasietendense.

Wat prestasiemonitering betref, word verslae voorsien aan die Rekenpligtige Beampte, wat deur 
middel van een-op-een-vergaderings met elke programbestuurder die prestasie van elke program 
evalueer. prestasie van elke werkgebied word ook maandeliks op vergaderings van die departement 
se topbestuur bespreek. Gebiede van onsekerheid word gedebatteer en regstellende stappe, waar 
nodig, word ooreengekom.

Verder word alle prestasie-inligting op ’n kwartaallikse basis nagegaan in ooreenstemming met 
die kwartaallikse prestasieverslae wat aan die einde van elke kwartaal aan die provinsiale Tesourie 
voorgelê word.

Koppeling van prestasie aan begrotings

’n Bedrag van R50.008 miljoen is gedurende die 2013/14-boekjaar vir die program begroot. Hiervan 
het die vergoeding van werknemers R17.322 miljoen, goedere en dienste R12.861 miljoen, oordragte 
en subsidies R19.495 miljoen, betalings vir kapitale uitgawes R310 000 en betalings aan finansiële 
bates R19 000 beloop. 

Vergoeding van werknemers het in hierdie verband 34.64% van die program se uitgawes 
uitgemaak. 

Goedere en dienste het 25.72% van die totale finale uitgawes van die program uitgemaak. Die 
toekenning vir goedere en dienste van R3.732 miljoen is hoofsaaklik bewillig om bewustheid en 
die ontwikkeling van ’n entrepreneuriese kultuur te verhoog van, onder andere, die premier se 
Entrepreneurskap Erkenningstoekenning en Innovate Western Cape. Deel van die diensleweringspakket 
vir Ondernemingsontwikkeling het die voorsiening van Entrepreneurskap Leernetwerke deur middel 
van die Internasionale Koöperatiewe alliansie-konferensie ingesluit, asook die verbetering van 
toegang en die verhoging van opname deur klein ondernemings van die verkrygingsgeleenthede 
deur die BBSEB-verifikasieprogram. Bewusmakingsinisiatiewe soos Verskaffer-opedae, die 
Gestremdheid-Indiensneming-kongres en die Nasionale Vrouedag-konferensie het ook bygedra tot 
die bereiking van teikens in die sleutelprestasie-areas van die program. 

Met betrekking tot Streeks- en plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling, is ’n toekenning van R2.075 
miljoen gemaak om die skepping van ’n bemagtigende omgewing vir sake te ondersteun deur die 
Munisipale Kapasiteitsteunprogram, die Sakeklimaatopname en pEO-assesserings. pogings om die 
mededingendheid van streke deur plaaslike groei-inisiatiewe te verbeter, wat ’n toekenning van 
R164 000 gehad het, is ook in 2013/14 in die Weskus Streek geïmplementeer. 
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Naam van 
subprogram

2013/14 2012/13

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000

Onderne- 
mings-
ontwikkeling

31 828 31 828 - 26 283 26 281 2

Streek- en 
Plaaslike 
Ekonomiese 
Ontwikkeling

7 988 7 988 - 13 328 13 315 13

Ekonomiese 
Bemagtiging

3 697 3 697 - 5 506 5 505 1

Vermin- 
dering van 
Rompslomp

4 682 4 682 - 4 357 4 357 -

DH: Geïnte-
greerde 
Ekonomiese 
Ontwikke- 
lings-diens

1 812 1 812 - 1 848 1 848 -

Totaal 50 007 50 007 - 51 322 51 306 16

’n Toekenning van R1.921 miljoen is gemaak vir die doel om bewustheid op die gebied van 
rompslompvermindering te skep. Belangrike ingrypings wat op hierdie gebied ondersteun is, 
het die Sakesteunhulplyn, Regulatoriese Impakbepaling, Munisipale Ondersteuningsprogram en 
Sakeverbeteringsprosesse ingesluit. Die provinsiale Rompslomp-uitdaging, wat in 2013/14 geloods is, 
het ’n toekenning van R382 000 ontvang en het grootliks bygedra tot die verhoging van bewustheid 
met betrekking tot die konsep van rompslompvermindering in die Wes-Kaapse Regering. 

Betalings vir oordragte en subsidies is verskaf om platforms te ontwikkel om die interaksie tussen 
finansiers en ondernemings op soek na befondsing d.m.v. die Ondernemings-ontwikkelingsfonds 
(R6.600 miljoen) en die provinsiale Groeifonds (R5.500 miljoen) te verhoog. Fondse is ook 
toegeken vir die ontwikkeling en groei van ’n vennootskapnetwerk wat ondersteunend is van 
kleinsakevestiging en organisasies soos SEDa (R5 miljoen), The Business place (R550 000) en die 
Weskus Sake-ontwikkelingsentrum (R550 000) is in die 2013/14-boekjaar ondersteun. Fondse is 
ook toegeken vir saadbefondsing gekoppel aan die Innovate Western Cape-program vir innovasie 
en innoverende denke (R600 000), asook R435 000 as ’n bydrae tot die prysgeld vir die wenners 
van die eerste premier se Entrepreneurskap Erkenningstoekenning. 

Subprogramuitgawes
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4.3 PROgRAM 3: HANDEL EN SEKTORONTWIKKELINg

Doelwit

Om ekonomiese groei deur industrie-ontwikkeling, handel- en beleggingsbevordering te stimuleer.

Programstruktuur

Die program is soos volg gestruktureer:

•	Subprogram	3.1:	Handel-	en	Beleggingsbevordering

•	Subprogram	3.2:	Sektorontwikkeling

•	Subprogram	3.3:	Strategiese	Inisiatiewe

•	Subprogram	3.4:	Bestuur:	Handel	en	Sektorontwikkeling

Strategiese doelwitte vir die oorsigjaar
- Die stimulering, fasilitering en verhoging van ekonomiese groei en geleenthede deur uitvoer- 

en beleggingsbevordering en ’n sterk ekonomiese handelsmerk vir die streek.

- Om ekonomiese sektore te ondersteun en ontwikkel as ’n sleutelbydraer om maksimum 
ekonomiese geleenthede, volhoubaarheid en groei te verseker.

- Groei en ontwikkel die provinsiale ekonomie en fasiliteer ekonomiese geleenthede deur die 
ontwikkeling van strategies mededingende en/of infrastrukturele inisiatiewe.

Diensleweringsdoelwitte en -aanwysers

’n Intense fokus op alle vlakke van regering oor die behoefte vir groei en werkskepping het die 
kollig op sektorale programme geplaas as ’n belangrike meganisme van die land om sy ekonomiese 
potensiaal te bereik. Dit word weerspieël in die Nuwe Groeistrategie, die Industriële Beleid aksieplan 
(IBap) en deur SD1. ’n Sektorale benadering bied die strategiese raamwerk vir handel en belegging, 
strategiese inisiatiewe, KMMO-ontwikkeling en vaardighede. 

Deur	op	die	 “keuse	van	 sektor”-analise	 te	bou,	 het	die	departement	voortgegaan	met	 sy	 fokus	
om	 strategiese	 bevoegdhede	 in	 die	 “aandrywende”	 groeisektore	 van	 SPU,	 olie	 en	 gas,	 IKT	 en	
inbelsentrums	 te	 bou,	 en	 op	 die	 “indiensneming-ondersteunende”	 sektore	 van	 klere	 en	 tekstiel,	
agri- en voedselverwerking, en die skeppende en ontwerpsektore. Die groen ekonomie is, as ’n 
“aandrywende”	sektor,	 in	ooreenstemming	met	sy	status	as	 ’n	SU1-prioriteit	verhef	en	die	vroeër	
dalende steun vir die nouer bewerkingsektor is opnuut op die breër metaal- en ingenieursektor 
gefokus ten einde voordeel te trek uit die groot herkapitalisering en verkrygingspogings op nasionale 
vlak. 

Die prestasie in terme van bereikte doelwitte was goed, met 83.33% van die teikens wat algeheel 
behaal is. Die program het ’n 100%-slaagsyfer op sy uitsetteikens bereik en ’n 62.50% sukseskoers 
op sy agt uitkomsteikens. Hierdie afwyking was weens Wesgro wat nie hul teikens vir indiensneming 
bereik het nie as gevolg van die hoër kapitaal-intensiteit van die beleggings, hoewel dit die 
randwaarde van versekerde belegging oorskry het. Die ander teiken wat nie bereik is nie, was die 
aantal ondernemings wat nie uitgebrei is nie as gevolg van die uitdaging van die implementering 
van ’n behoorlike M&E opname-instrument in die Kaapstad Moderaad en die Wes-Kaap Meubel-
inisiatief. Dit is egter ’n aansienlike verbetering op die vorige jaar, toe geeneen van die SDV’e die 
gepaste instrumente geïmplementeer het nie. 

Noemenswaardige suksesse in uitkomste was ’n rekord R4.8 miljard se handel- en beleggingsprojekte 
deur GreenCape, die olie-en-gas- en SpU-sektor, die fasilitering van 9 853 werkgeleenthede, 
ondersteuning aan 693 firmas en vyf strategiese projekte wat gelewer is. Daarbenewens het 
die belegging van R33 miljoen in sektor-inisiatiewe gelei tot die benutting van ’n bykomende 
R28 miljoen in kritieke sektorale projekte wat waarskynlik ongekend in provinsiale ekonomiese 
ontwikkelingsdepartemente is en byna dubbel die Jpp-teiken is. 



EKONOMIESE ONTWIKKELING EN TOERISME  - WESKaap - BEGROTINGSpOS 1266

Noemenswaardige bydraes tot die prestasies hierbo was die fasilitering van R2.4 miljard in nuwe 
produksie- en energiebeleggings in die sektor groen ekonomie, asook die dinamiese prestasie van 
die SpU-sektor, met BpeSa wat 1 537 nuwe inbelsentrumsitplekke gefasiliteer het. Dit is gevolg deur 
BpeSa wat die Europese buitelandse bestemming van die jaar-toekenning ontvang het, wat van 
onskatbare waarde sal wees vir die posisionering van die bedryf wêreldwyd en volg op die vorige 
toekenning van die VK buitelandse bestemming van die jaar. SaOGa het 8 206 werksgeleenthede 
geskep en ’n rekord R2.089 miljard in bestellings gelok, met nog ’n buitengewoon sterk jaar van 
lewering wat die organisasie se bemarkingspogings onderstut het en die groeiende erkenning van die 
Kaap as die olie-en-gas-middelpunt van afrika bevestig. Dit word gerugsteun deur die bekendstelling 
van die Saldanha IOS, wat gefokus sal word op ’n olie-en-gas-diens- en verskaffingsbasis. Dit het 
gelei tot ’n verbintenis deur TNpa om ’n paar miljard in hawe-opgraderings en -infrastruktuur te 
belê om die verwagte groei in die olie-en-gas-sektor te akkommodeer en ’n aantal beleggers wat 
reeds MVO’e met die IOS- lisensiëringsmaatskappy onderteken het. 

Om te verseker dat maatskappye gereed is om aan die vraag te voldoen, is 693 firmas met ingrypings 
ondersteun wat gemik was op die opgradering van maatskappye se kapasiteit en die verbetering 
van hul mededingendheid. Dit is veral belangrik om die vervaardigingsektor om te swaai en om te 
verseker dat firmas in die plaaslike en internasionale waardekettings kan meeding. Opnames het 
reeds aangetoon dat 154 van hierdie firmas hul uitset en/of ’n toename in personeel uitgebrei het. 
Dit was effens onder die teiken van 165, wat die gevolg is van beide ’n onderinvordering weens ’n 
gebrek aan ervaring in monitering en evaluering asook van die vertragingseffek van ingrypings. 

alles in ag genome, is dit duidelik dat die werk van die departement in samewerking met die SDV’e 
besig is om die trajekte van baie van die sektore waarin hulle bedryf word, te verander. Dit is egter ’n 
sinergistiese poging tussen die SDV’e, wat die dag-tot-dag netwerke en lewering van projekte onder 
elke sektor se firmas hanteer, die departement wat hoër-vlak strategiese kwessies en vertikale en 
horisontale belyning in die regering hanteer, Wesgro wat die leiding met handel en belegging neem 
en ander eenhede in die departement wat tema-gebaseerde insette lewer, byvoorbeeld vaardighede, 
rompslompvermindering en KMMO-insette. Die klustermodel wat hierbo uiteengesit is, is ’n kragtige 
een en word nou aanvaar as die sentrale ekonomiese rol wat opgedra is aan provinsies onder ’n 
Nasionale Tesourie-taakspan oor ekonomiese ontwikkeling, wat in Julie 2012 ’n tegniese verslag oor 
klusters vrygestel het. 

vervaardiging 

Die vervaardigingsektor het oor die tydperk 2013/14 voortgesette veerkragtigheid getoon, met 
die behoud van meer as 17% van die Wes-Kaapse BBp en boverwagte prestasie in die meeste 
sleutellewerbares. Die Jaarlikse prestasieplan-teikens is in ’n aantal gevalle bereik en oorskry en die 
doelwitte van pSD 1 is bereik deur ’n bevorderlike omgewing vir werkskepping te verseker. Die werk 
van olie en gas in die aantrekking van handel en belegging na die provinsie was veral opvallend, 
met	rolspelers	in	die	bedryf	wat	daarna	as	’n	“rekordjaar”	verwys.	Die	opgeskaalde	ingrypings	deur	
die WKBI vir die metaal- en ingenieursektor het bo verwagting gelewer, ten spyte van die afname 
in befondsing. Lewering was op ’n breë front, wisselend van vaardighede, normstelling, gehalte-
ingrypings en opgradering op firmavlak. Die klere- en tekstielsektor is duidelik aan die herstel en het 
voortgegaan met die bestendige prestasie van die vorige jaar. Dit was die laaste jaar dat die WKR 
die meubel-inisiatief befonds het. alhoewel die kapasiteit baie minder is, word daar steeds goed op 
geselekteerde gebiede presteer. 

Olie en gas

Die bedryf het ’n rekord van 40 projekte vir die boekjaar gelok, wat tot R2.089 miljard se 
bestellings gelei het en 8 206 werkgeleenthede geskep het. Hierdie syfer sluit die kleiner 
fabrikasie- en instandhoudingswerk en dienste uit wat plaaslike firmas aanbied; ’n beraamde 
addisionele R1 miljard word hierdeur in die plaaslike ekonomie gestort. Daarbenewens is nege 
inligtingsplatforms gefasiliteer, met 608 individue wat inligtingswerkswinkels bygewoon het, 
90 ondernemings is met uitvoere bygestaan en meer as R2.304 miljoen is via sewe suksesvolle 
befondsingsvoorstelle ingewin. Meer as 200 studente is in die bedryf geplaas en sal hul 
vaktoets binne die 18-maande tydperk voltooi. Met die onlangse ontdekkings van olie en gas 
langs die Oos- en Weskus van afrika, het ten minste 30 internasionale maatskappye oor die 
afgelope vyf jaar streekkantore in Kaapstad geopen. Daar was ’n aansienlike verbetering in die 
verhouding tussen die bedryf en die TNpa, met voortdurende verbeterings aan die bestuur 
van die Kaapstadse hawe, insluitend die instandhouding van die hawe-infrastruktuur en TNpa 
se finansiering van ’n hawe-handboek wat deur SaOGa gefasiliteer is. 
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SaOGa het in samewerking met die departement ’n projek vir kartering en profielsamestelling 
begin waar 23 olie- en gasmaatskappye geïdentifiseer is en wat uiteindelik sal lei tot ’n 
leemte-ontleding en ’n plan van aksie om hierdie uitdagings aan te spreek en gereedheid vir 
uitvoer sal verbeter. Daarbenewens word ’n verskaffergids saamgestel wat as ’n platform vir 
bevordering en bemarking gebruik sal word. SaOGa formuleer ’n raamwerk vir olie en gas wat 
die ontwikkeling van opleiding en vaardigheidsontwikkeling vir die sektor sal inlig; dit sal as 
’n brosjure gepubliseer word. Daarbenewens is hulle besig om spesifieke loopbaaninligting in 
elektroniese en gedrukte formaat te ontwikkel. ’n ander projek saam met projek Maritiem fokus 
op verbeterde toegang tot hoër vlakke van vaardighede en werk om internasionaal-erkende 
opleiding in landelike oorlewingsopleiding te voorsien. al die bogenoemde vaardigheids-
projekte sal die Olie en Gas Virtuele akademie aanvul om vaardighede in die sektor te bepaal 
en sal dus as ’n inligtings- en bemarkingsinstrument/-platform gebruik word.

Lidmaatskap van SaOGa het tot 190 maatskappye van regoor die waardeketting gegroei en 
lok steeds belangstelling van ’n aantal nuwe maatskappye wat wil aansluit. Daarbenewens 
het SaOGa ’n nasionale bekendstelling in Durban en Johannesburg gehou, wat deur meer 
as 200 mense bygewoon is. Dit sal uiteindelik daartoe lei dat SaOGa in hierdie provinsies 
verteenwoordig word. Dit sal die weg baan vir dti-ondersteuning in lyn met nasionale prioriteite 
en is weereens by die IBap ingesluit. 

Gedurende die oorsigtydperk het SaOGa deur middel van die Hawe-kluster Leierskapspan 
(HKLS),	die	“Verslag	oor	die	ontwikkeling	van	die	olie-	en	gasbedryf	2012-2020”	laat	opstel,	wat	
steeds die RFp vir die kaai-uitbreiding en die drywende dok en die verskaffingsmiddelpunt vir 
Saldanha-hawe inlig. Die Minister het Saldanha onlangs as ’n IOS verklaar, wat plaaslike sowel 
as internasionale belangstelling geprikkel het. Die pas voltooide Hawe-handboek sal ook as ’n  
bemarkingsinstrument dien om huidige en potensiële beleggers in te lig en sal in Mei 2014 by 
die aflandige Tegnologie-konferensie in Houston VSa van stapel gestuur word. SaOGa het in 
die laaste deel van die jaar ’n kort promosionele video laat maak om verhoudinge met huidige 
en potensiële beleggers en belanghebbendes te vergemaklik. Benewens bogenoemde, het 
SAOGA	’n	aansoek	by	die	SAID	ingedien	met	betrekking	tot	die	uitdaging	rakende	“Doeane	
en	Aksyns”	en	is	in	die	proses	om	’n	spesiale	kortingsitem	vir	tydelike	invoere	aan	te	vra,	wat	
die aantreklikheid van die aanbod aansienlik sal verbeter. 

Klere en tekstiele 

Die drie klere-verwante sektorliggame het hul teikens oorskry, met opleiding wat gedurende 
die oorsigjaar aan meer as 180 persone gebied is, 387 ondernemings bygestaan is en drie 
vennootskappe gevestig is. Meer as R7.2 miljoen is verkry, wat meer is as wat deur DEOET belê 
is en die liggame het hul teiken van R7 miljoen oorskry. 

Dit is duidelik dat die werk van die afgelope dekade vrugte afgewerp het, met ’n duidelike 
bewys van ’n ommekeer in die bedryf en groei wat in ’n aantal sleutelfirmas in die provinsie 
plaasgevind het. Die bekendstelling van die nasionale aansporingskema (KTMVp) in 2010, 
wat deur die pogings van die Kaapse Klere- en Tekstielkluster gefasiliteer is, het gelei tot ’n 
inspuiting van meer as R1 miljard in die Wes-Kaapse ekonomie oor die afgelope drie jaar, wat 
gedeeltelik die langverwagte ommekeer tot gevolg gehad het. Dit het hand aan hand gegaan 
met die herstrukturering van industrie wat ’n heeltemal nuwe vorm van verhoudinge tussen 
klein-handelaars en vervaardigers teweeg bring. Dit het ’n groot verbetering in die aanlooptyd 
en gehalte van plaaslike vervaardigers getoon, wat regstreeks tot ’n beduidende toename in 
bestellings vir plaaslik vervaardigde goedere deur kleinhandelaars gelei het. 

Die noue samewerking van die drie SDV’e wat spesifieke gedeeltes van die klere-waardeketting 
verteenwoordig, het gelei tot die Kaapse Kleding- en Tekstielkluster (KKTK) wat die 
verhoudinge met die kleinhandelaars lei, die Kaapstad Moderaad (KMR) wat inbreuk maak 
met die bevordering van die kritieke rol van plaaslike mode as ’n belangrike differensieerder 
in die bedryf en CLOTEX wat die kapasiteit van die CMT-sektor versterk om meer sistematies 
met die industrie te wisselwerk. Wat beleid betref, lewer al drie SDV’e beleidsinsette aan die 
nasionale regering om die beleidsbeperkings aan te spreek. Dit is onwaarskynlik dat daar enige 
beweging oor die kwessie van buigsame arbeid sal wees, alhoewel dit lyk asof daar ’n groot 
deurbraak in die kwessie oor tekstieltariewe sal wees, met die geleentheid vir ’n Regstreekse 
Kortingsmeganisme wat die tarief op tekstielinsette sal verminder en die klerevervaardigers in 
staat sal stel om meer mededingend te wees. 
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Metale en Ingenieurswese

Die WKBI het buitengewoon sterk presteer. 96 ambagsmanne is opgelei, proaktiewe ingrypings 
vir die ondersteuning van ondernemings het meer as verdubbel en R5 miljoen befondsing is 
verkry, grotendeels vir die ambagsvaardighedeprogram. In terme van die verbreding van hul 
mandaat oor die hele metaal- en ingenieursektor, het die WKBI ’n samewerkingsooreenkoms 
tussen die verskillende sektor- en industrieliggame in die metaal- en ingenieursbedryf en die 
Wes-Kaapse Regering gesluit ten einde ingrypings aan te pas en koördinering op gebiede 
soos vaardighede, normering van produktiwiteit en opgradering op firmavlak te verseker. 

’n Loodsprojek is deur die departement uitgevoer om ’n profielsamestelling en kartering van die 
metaal- en ingenieursubsektore te doen en die kapasiteit en bevoegdhede van ondernemings 
te verbeter ten einde dit met plaaslike en internasionale sakegeleenthede te verbind. Dit sal 
’n voortdurende proses wees waartydens die metaal- en ingenieursbedryf ten nouste met 
UNIDO en ander belanghebbendes in die bedryf sal saamwerk oor ingrypings en geleenthede 
van ondernemings in staatsbesit, die regering en beleggers om projekte vir ondernemings in 
die verskillende subsektore van die bedryf te identifiseer. 

Die WKBI is ook aktief betrokke by die nuutgestigte Wes-Kaapse Motorkluster en sal as ’n 
industriebelanghebbende aan hul strategiese vergaderings deelneem. Die WKBI het ook 
die ISTMa Wêreldkonferensie gefasiliteer wat in Kaapstad gehou is, 30 Suid-afrikaanse 
afgevaardigdes geborg om die konferensie by te woon en al die TDM-studente betrek om die 
uitstalling by die konferensie by te woon. 

Netwerke en aanpassingsprosesse is gedurende die jaar goed ontvang, met ’n totale bywoning 
gedurende die jaar van 322 mense, ses nuusbriewe wat geproduseer en op ’n twee-maandelikse 
basis	versprei	is	en	die	produksie	van	’n	“Gids	van	Maatskappye	en	Organisasies	in	die	Wes-
Kaap”	wat	meer	as	100	maatskappye	lys.	38	maatskappye	se	besonderhede	is	tot	hede	op	die	
WKBI se webwerf gelaai en ’n aantal handelsleidrade is reeds gefasiliteer. 

Die implementeringsproses van die Gehaltebestuurstelsel het gedurende die jaar in vyf 
ondernemings voortgeduur, met hierdie maatskappye wat na verwagting gedurende 2014/15 
ISO-sertifisering sal verwerf. Die proses van profielsamestelling en kartering het voortgegaan, 
met ’n bykomende 30 ondernemings waarvan ’n profiel saamgestel is, wat die totale aantal 
ondernemings met profielsamestellings op 95 te staan bring. 

Die Vaardigheidsontwikkelingsprogram het bestaan uit die voortsetting van die TDM- 
gedrewe program, wat modules in maalwerk, draaiwerk, sweiswerk, CaD, CNC en bewerking 
vir verskillende vlakke (grondslag asook vlak 1-3) van die opleidingsprogram insluit. ander 
opleidingsingrypings was die opgradering van lede van die industrie deur middel van kursusse 
in sakebeginsels en die aanbieding van ’n kursus in gehaltebestuur. Die eerste gedeelte van die 
befondsing is van die DBSa-werkfonds ontvang en die 50 TDM-studente het hul opleiding by 
die MCD-opleidingsentrum begin. Nog 53 studente het hul opleiding in die TDM-program by 
Northlink as deel van die NVF-befondsde program begin en 41 van die oorspronklike TDM-
studente is nog steeds op die program. ’n Totaal van 196 mense in die Wes-Kaap het gedurende 
die jaar opleiding deur die Bewerkingsinisiatiefstrukture ontvang of is besig om dit te ontvang. 

Meubels

Ten spyte van die uitdaging met beperkte fondse en hulpbronne, het die WKBI voortgegaan 
met die Vaardigheidsontwikkeling- en Klusterprojek vir die Nasionale Departement van 
Ekonomiese Ontwikkeling en die jaarlikse meubelontwerpkompetisie. Die provinsiale regering 
se befondsing het in die 2013/14-boekjaar tot ’n einde gekom, maar die WKBI is in gesprek 
met die nasionale regering en plaaslike belanghebbendes in die industrie om ’n nasionale 
meubelliggaam te vestig. 

Die ECF-vaardighedeprojek is in 26 ondernemings geïmplementeer en het op sakeverbetering, 
spandoeltreffendheid, nakoming en toesighouersopleiding met 513 werknemers gefokus. Fase 
een van die projek het gedurende die jaar begin met 21 maatskappye wat deelgeneem het en 
148 werknemers wat hul opleiding voltooi het. 

Die finaliste van die Jigsaw Sa Meubelontwerpkompetisie 2013/14 het hul ontwerpe van 27 
Februarie tot 5 Maart 2014 by die Ontwerp Indaba 2014 uitgestal en die wenners is Vrydag 
28 Februarie 2014 aangekondig. Die uitstalling was ’n sukses en ’n kragtige platform vir jong 
ontwerpers om met kopers, verbruikers, die media en mede-professionele ontwerpers te 
skakel. 



JAARvERSLAg 2013/14 69

groen Ekonomie

Die departement en GreenCape het voortgegaan met die ontwikkeling van die Groen Ekonomie, 
wat goed aangepas is by die WKR se Groen Ekonomie Strategiese Raamwerk van 2013. 

GreenCape	 se	 sukses	 is	 ’n	 regstreekse	 gevolg	 van	 sy	 sterk	 “sektor-lessenaar”/bedryfskluster-	
operasionele model, wat ondersteun is deur ’n strategiese projekfokus wat in 2013 van stapel 
gestuur is. 

GreenCape het gedurende hierdie oorsigjaar meer as 80 maatskappye regstreeks bygestaan 
(teenoor ’n teiken van 60); die teiken bereik om meer as R1.5 miljoen in regstreekse befondsing te 
verkry (deur skenker-agentskappe soos die Sweedse Internasionale Ontwikkelings-agentskap en 
die Britse Hoë Kommissaris se ‘prosperity Fund’); gehelp om R2.5 miljard in nuwe energiebeleggings 
in te win – teenoor ’n teiken van R1.5 miljard; en die doelwit oorskry om drie befondsingsvoorstelle 
in te dien. 

GreenCape het gedurende die oorsigtydperk sy bedryfsbegroting meer as verdubbel en sy personeel 
van 7 na 25 verhoog. alle onlangse werknemers is hoogs geskoolde, professionele persone (met 
nagraadse kwalifikasies in ingenieurswese, wetenskap of ekonomie) wat regstreekse bydraes lewer 
tot die strategiese projekte op gebiede so uiteenlopend soos energiestrategie; ingebedde generasie 
(met ’n fokus op slim netwerke en slim meet-tegnologie); hulpbrondoeltreffendheid; water as ’n 
ekonomiese beperking; besluit-ondersteuningsontwikkeling vir die afvalekonomie; en WISp (die 
Wes-Kaapse Industriële Simbiose-projek).

Belangrike suksesse in hierdie oorsigtydperk sluit die volgende in: 

•	 Bekendstelling	 van	 die	 R105	miljoen	 Suid-Afrikaanse	 Hernubare	 Energie	 Opleidingsentrum	
(SaHEOS) by KSUT; die aanvanklike groep leerling-tegnici het hul opleiding in Duitsland 
voltooi en is weer in hul maatskappye terug in Suid-afrika ontplooi. Verdere opleiding sal by 
KSUT plaasvind sodra SaKO-goedkeuring verkry word (naderend). 

•	 Bevestiging	 van	 die	 Atlantis	 Groen	 Ekonomie	 SES.	 GreenCape	 en	 die	 departement	 het	 ’n	
leidende rol vervul om alle belanghebbendes bymekaar te bring en dti-befondsing vir die 
haalbaarheidstudie te verkry. Ons verwag om nou betrokke te bly soos die projek ontwikkel. 

•	 Die	erkenning	deur	die	WKR	van	GreenCape	se	deurslaggewende	rol	in	projeklewering	onder	
die Groen Ekonomie (met ’n vlak van befondsing wat die departement se Jpp-begroting aan 
GreenCape nader). 

•	 Entoesiastiese	 ondersteuning	 van	 WISP	 deur	 plaaslike	 ondernemings	 –	 meer	 as	 1	 000	
potensiële sinergieë is tot hede geïdentifiseer en ten minste twee kommersiële kontrakte 
tussen ondernemings is reeds in werking. Dit het gelei tot verdere befondsing deur die Britse 
Hoë Kommissie om die potensiaal van die implementering van die WISp-model as ’n nasionale 
program te verken, wat ontwikkelingsagentskappe in ander provinsies behels en deur die 
Nasionale Sentrum vir Skoner produksie ondersteun word. 

•	 Identifisering	van	die	ware	potensiaal	vir	biobrandstofproduksie	in	die	Wes-Kaap,	insluitend	die	
gebruik van nie-voedselgewasse in ’n bewaringslandboumodel en die gebruik van verskillende 
bio-afval. Twee kommersiële projekte ontwikkel sakeplanne om die Departement van Energie 
vir ’n bedryfslisensie te nader. Dit is ’n groot prestasie, gegewe die aanvanklike huiwerigheid 
van die DOE om die Wes-Kaap as ’n ligging vir biobrandstofproduksie te oorweeg. 

•	 Doeltreffende	 skakeling	 met	 plaaslike	 munisipaliteite	 oor	 ’n	 verskeidenheid	 kwessies	 –	
insluitend (maar nie beperk nie tot) die verwydering van verkrygingstruikelblokke ten opsigte 
van energie-uit-afvalprojekte; slim netwerk-geleenthede as deel van verspreide generasie-/
ingebedde generasiestrukture; en ’n begrip van regulatoriese impakbepalingsrisiko’s. 

•	 Doeltreffende	skakeling	met	die	sleutel-	nasionale	staatsdepartemente	en	staatsondernemings	
oor energiebeplanning en die voorsiening van infrastruktuur; beskikbaarheid van water vir 
nywerheidsontwikkeling (veral gefokus op die Weskus-streek); die rol van aardgas in ons 
energie-ekonomie; en die voortgesette ondersteuning van die klustermodel om ekonomiese 
ontwikkeling te ondersteun. 

•	 GreenCape	het	’n	robuuste	metode	vir	die	ontwikkeling	van	’n	plaaslike	hulpbronvloeimodel	
ontwikkel. Ons het vir die eerste keer, as die beskikbare data dit toelaat, ’n manier om te verstaan 
hoe ons provinsie se ekonomie deur die deurvloei van materiale, energie, kapitaal en menslike 
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hulpbronne bepaal word. Dit is ’n opwindende vooruitsig in terme van ons verbintenis tot ’n 
Groen Ekonomie-ontwikkelingspad en is strategies belangrik. Ons het hierdie metode geloods 
deur op die landbouwaardeketting te fokus. Resultate tot hede voorsien ons van die eerste 
aanduidings van ekonomiese produktiwiteit ten opsigte van hulpbron-doeltreffendheid. 

Diensbedrywe

Die Direktoraat Diensbedrywe fokus tans op die aandrywing van netto-indiensnemingsgroei, asook 
’n produksietoename in die sektore van Sakeprosesdienste, IKT en Finansiële Dienste. Die groei 
van hierdie sektore is afhanklik van die beskikbaarheid van geskoolde arbeid teen mededingende 
pryspunte, asook internasionale bewustheid van die Wes-Kaap se waarde-aanbod en aanbieding van 
dienste. Wat vaardigheidsontwikkeling betref, het die direktoraat op die ontwikkeling van programme 
gefokus om sistemiese verandering aan die plaaslike vaardighede-omgewing in die relevante sektore 
te bewerkstellig. Bevordering van die plaaslike waarde-aanbod in die Sakeprosesdienstebedryf was 
ook ’n belangrike aktiwiteit en die departement het die bedryfsvereniging met die bemarking van 
die streek ondersteun. 

Die eenheid gaan voort om geleenthede ten opsigte van finansiële dienste te ondersoek. Hierdie sektor 
is ’n belangrike bydraer tot die streeksekonomie en die Wes-Kaap het sentrums van uitnemendheid 
in die finansiële dienstebedryf wat globaal mededingend is. Die Dienste-eenheid werk in oorleg 
met die Universiteit van Kaapstad om ’n dieper begrip van die sektor te ontwikkel. Die direktoraat 
werk in vennootskap met die Universiteit van Kaapstad en belangrike rolspelers in die bedryf om ’n 
navorsingsinstituut vir finansiële dienste te vestig om navorsing te doen en vaardigheidsontwikkeling 
op die gebied van risikobestuur en algemene finansiële dienste te voorsien.  

Die Dienste-eenheid gaan voort om die DBSa-werkfonds namens die departement te bestuur. Die 
R112 miljoen-projek het ten doel om oor drie jaar meer as 2 000 mense in verskeie dissiplines op te 
lei, insluitend IKT, bewerking- en ambagsvaardighede en algemene vaardighede op intreevlak. 

Sakeprosesuitbesteding 

Die Wes-Kaapse SpU-bedryf het sy pad van hoë groei en toenemende internasionale erkenning 
voortgesit. Die sektor het oor die tydperk 1 537 werkgeleenthede geskep. 

Die departement het SpU-beleggings of verkooptransaksies vir die provinsie deur sy vennoot 
BpeSa Wes-Kaap gefasiliteer. Die aankoms van hierdie ondernemings is ’n teken van die 
toenemende keuse van die Wes-Kaap as ’n wêreldklas ligging vir die lewering van SpU-dienste. 
Die eerste belegging is in die sektore Tegnologie, IT-ondersteuning en Telekommunikasie 
gemaak, terwyl die oorblywende twee op algemene kliëntediens en ondersteuning gefokus 
het. 

Daar is ’n groeiende klem op hoër-waarde, meer komplekse SpU-werk, byvoorbeeld uitbesteding 
van die regsproses en die voorsiening van gedeelde dienste. ’n Britse regsfirma het onlangs 
hul voorneme aangekondig om ’n kantoor vir gedeelde dienste in Kaapstad te vestig. 

Die departement beplan om in die 2014/15-boekjaar die geleenthede te ontwikkel wat met hoër-
waarde SpU-werk verband hou en het oor die afgelope jaar met die bedryf hieroor geskakel. 
Vergaderings is met belanghebbendes (beide die regering en die private sektor) gehou om 
die kapasiteit van die Wes-Kaap te bepaal om hoër-waarde SpU-werk aan internasionale 
markte te lewer. Die bedryf is oor die algemeen positief dat dit in die groeiende internasionale 
behoefte aan meer komplekse werk kan voorsien.

Die departement het aan die einde van 2013 ’n hoogs suksesvolle beleggersbyeenkoms befonds, 
wat deur talle internasionale ontleders, kundiges in die bedryf en beleggings-besluitnemers 
bygewoon is. Die byeenkoms het ’n profiel saamgestel van die Wes-Kaap se SpU-waarde-
aanbod en het aan plaaslike belanghebbendes die geleentheid gebied om ’n insig oor die 
internasionale persepsies van die streek te kry. 

Die departement en sy vennoot BpeSa het ook begin om die uitdaging van vaardigheids-
tekorte in die SpU-sektor aan te spreek. ’n Nasionale vaardighede-adviesraad, die Vaardighede 
Bestuurskomitee, is ingestel en sal insette lewer oor die ontwikkeling van vaardigheidsprojekte 
en ingrypings op die pad vorentoe. Hierdie adviesraad sal uitdrukking gee aan die behoeftes van 
die bedryf en sal vorm verleen aan die ontwikkeling van projekte en vaardighede-ingrypings. 
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Deurlopende aktiwiteite oor bedryfsondersteuning en kostevermindering is ook onderneem, met 
die direktoraat wat toegang tot die dti se nasionale BpS-aansporing gefasiliteer het. Bystand is 
ook op ’n ad hoc-basis voorsien om plaaslike maatskappye met toegang tot SETa-befondsing vir 
leerderskappe en vaardigheidsontwikkeling te help. Die Dienseenheid het gedurende die tydperk 
ook	vir	Amazon	bygestaan	om	honderde	werkspermitte	vir	kritieke	personeel	te	kry,	wat	tot	verdere	
groei in die bedryf sal lei. Na-uurse vervoer bly ’n probleem vir die bedryf en die eenheid het 
verskeie vergaderings gereël om die omvang van die betrokke kwessies uiteen te sit. Werk is nog 
aan die gang om ’n volhoubare oplossing vir die na-uurse vervoerbehoeftes te implementeer, met 
die Stad Kaapstad wat geraadpleeg word oor die busroetes van MyCiti. 

Inligtings- en Kommunikasietegnologie 

Die departement het gedurende die jaar die plaaslike IKT-bedryf deur middel van verskeie 
ingrypings ondersteun. Die primêre fokus was op vaardigheid- en ondernemingsontwikkeling 
via die CapaCITI 1000-program wat deur die departement befonds word, asook ander 
programme en ingrypings. 

Die CapaCITI 1000-program word deur die departement se vennoot, die Kaapse IT-inisiatief 
(KITI), gelewer. Die program bestaan uit vyf subprogramme wat elkeen op ’n ander gebied 
van IKT-vaardighede fokus. Die sub-programme is: Java-sertifisering, IBM pHp-sertifisering, 
IT-infrastruktuur en Toepassingsbestuur, opleiding in Sake- en Stelselontleding en opleiding in 
Sagteware-ontwikkeling. 112 mense is gedurende die tydperk suksesvol deur hierdie ingrypings 
opgelei.

Die departement het deur middel van sy betrokkenheid in hierdie vaardigheidsprojekte ten 
doel om die grootte van die IKT-vaardigheidspoel uit te brei, asook die gehalte van talent wat 
die mark betree. Dit sal tot ’n meer doeltreffende en produktiewe IKT-hulpbronpoel lei. 

Navorsing oor sagteware-prosesverbeteringstegnieke om ’n beter gehalte van sagteware en 
laer koste van sagteware-ontwikkeling te verseker, word voortdurend deur die UK onderneem. 
’n Verslag oor sagteware-ontwikkeling in die Wes-Kaap is geproduseer en die bevindinge sal 
toekomstige departementele ingrypings in hierdie ruimte inlig. 

Die ontwikkeling van IKT KMMO’s en nuwe ondernemings is ’n sleutelkomponent van die 
eenheid se aktiwiteite, gegewe die prominensie van KMMO’s in die Wes-Kaap se IKT-ekostelsel 
(eerder as groot korporatiewe spelers). Die departement se vennootskap met die Bandwidth 
Barn het daartoe gelei dat 41 ondernemings en entrepreneurs gedurende die jaar aan die 
sakementorskap en -afrigtingsprogramme deelgeneem het. Hiervan het 20 reeds verbeterde 
inkomste of verminderde koste as gevolg van die ingrypings aangedui. 

Bo en behalwe die aktiwiteite oor ondernemingsontwikkeling in die Metro-gebied, het die 
departement sy ondersteuning van die Tuinroete IKT-inkubator in die Eden Distrik voortgesit. 
Die inkubator voorsien entrepreneuriese ondersteuning en bystand in IKT-produkontwikkeling 
vir ontluikende ondernemings in en om George. Die inkubator het ook gedurende die jaar ’n 
3D-drukker verkry en het begin om opleiding aan plaaslike skole en ander belangstellende 
individue te bied om van die drukker gebruik te maak. Die fasiliteit beoog om meer 3D-drukkers 
deur middel van die bestaande een te skep en sal CaD-opleiding via die plaaslike hoërskole 
aanbied.

Die departement het ook begin met die afrika-Inkubasie Vennootskapprojek, wat ten doel 
het om verhoudinge tussen IKT-inkubators regoor die vasteland te ontwikkel. Die projek sal ’n 
platform vir ‘sake-uitruil’ bied, wat KMMO’s kan gebruik om toegang tot ander markte in afrika 
te verkry. Nigerië en Ghana is tot dusver as liggings vir uitruil geteiken en Oos-afrika sal die 
volgende fokusgebied wees. 

Sektorklusteraktiwiteite was baie suksesvol gedurende die tydperk. Befondsing wat vir die 
tydperk verkry is, het meer as R4.2 miljoen van groot korporatiewe borge beloop. Ten einde 
deskundige forums in IKT te versterk deur samehorigheid en mededingendheid in die bedryf 
te verbeter, het KITI talle byeenkomste vir die bedryf aangebied. Die departement het ook met 
Wesgro en die Silicon Cape-forum geskakel om koppelings in die bedryf te bou en ingrypings 
te ontwikkel. Die taak om waardeketting-sinergieë in die geïdentifiseerde vertikale te bevorder 
en versterk, is deur voortgesette klusteraktiwiteite teweeggebring en het verseker dat sinergieë 
in die bedryf erken en benut kan word. 
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Hulpbronbenefisiëringsbedrywe 

’n Sterk prestasie is gedurende die 2013/14 jaar deur die hulpbronsektore behaal. Die teiken vir 
intensiewe ondersteuning aan firmas is oorskry met 177 ondernemings wat ondersteun is, meer as 
50 maatskappye wat as gevolg van ingrypings uitgebrei is en meer as R30 miljoen is vir projekte 
aangewend. Gedurende die 2013/14-jaar is daar gefokus op die versterking van die kritieke 
vennootskappe, stroomop sowel as stroomaf, wat ’n belangrike dryfkrag vir die groei van die sektor 
sal wees. 

Ingesluit by die pogings van die Direktoraat Hulpbronbenefisiëring om hierdie subsektore strategies 
te ontwikkel, is die bydraes van samewerkende organisasies soos die agrivoedsel-Tegnologiestasie 
aan die Kaapse Universiteit van Tegnologie, wat ’n aantal programme en projekte ingestel het wat 
gerig is op toenemende mededingendheid en die groei van uitvoere. 

Die departement het saam met sy SDV’e ook op die fasilitering van toegang tot nuwe markte vir 
voedselverwerking-KMO’s gefokus. Die strategie is gerig op die bou van verhoudings met en die 
verkryging van toegang tot die supermarkte in die Wes-Kaap. 

Landbouverwerking 

Die departement het ’n aantal programme geïmplementeer om die bedryf te laat groei en 
het al sy doelwitte behaal van ondernemings ondersteun, ondernemings bygestaan en die 
uitkomste van firmas wat as gevolg van ingrypings uitgebrei het. Deur die bevordering van 
nywerheidsontwikkeling in die voedselverwerking- en natuurlike produkte-industrie, wat 
Rooibos en Heuningbos insluit, het die departement ’n totaal van 145 maatskappye deur 
middel van verskeie programme bygestaan. 

Die departement het voortgegaan om ondernemings in landbouverwerking te ondersteun deur die 
opgradering, sertifisering en standaarde ten einde toegang tot wêreldklas vervaardigingsfasiliteite 
te verkry en bestellings van plaaslike en internasionale kleinhandelaars in te win. 

In samewerking met die Kaapse Universiteit van Tegnologie deur die agrivoedsel-
Tegnologiestasie en in oorleg met die Departement van Handel en Nywerheid (dti) en die 
agentskap vir Tegnologie-innovasie (TIa), is ’n aantal ondernemings in die formele en informele 
sektor deur die basiese higiëne- en voedselveiligheidsprogram geneem. Hierdie program het 
deelnemers bewus gemaak van voedselveiligheidstelsels en hoe om dit in hul bedrywighede 
en sake-aktiwiteite toe te pas. Ondernemings is ook aan die agrivoedsel-Tegnologiestasie 
blootgestel. Dit is ’n hoogs moderne fasiliteit wat ’n loodsaanleg vir bakkerye, vleisprodukte, 
ekstrusie en maalwerk, sjokoladeverwerking asook ’n aantal laboratoriumdienste vir navorsing 
en ontwikkeling (vir kleinskaalse produkontwikkeling) en ’n fisiese voedseleienskappe-
laboratorium insluit.

Die departement het ook ondersteuning met skakeling verskaf om toegang tot plaaslike en 
internasionale markte te verkry. In samewerking met Wesgro en die Departement van Handel 
en Nywerheid, het 41 ondernemings deelgeneem aan groot internasionale handelskoue en 
uitstallings, naamlik die Gulf Food Trade Fair, die private Label Manufacturers association in 
amsterdam en SIaL China. 

Die departement het deur kapasiteitsbou en opleiding met die Suid-afrikaanse Heuningbos-
teevereniging (SaHTV) en die Landbounavorsingsraad saamgewerk om gemeenskaplike 
koöperasies by te staan met opleiding in produksieverwerking, gehaltestandaarde vir verbouing 
en na-oestegnologie. 

Ten einde ondernemings se toegang tot aansporingskemas van nasionale, provinsiale en ander 
befondsingsagentskappe te ondersteun, het die departement, in samewerking met die Wes-
Kaapse Fyn Voedsel-inisiatief (WKFVI) ’n aantal sessies met die dti gehou om inligting te 
verskaf oor die proses om aansoek om befondsing te doen ten einde toegang te verkry tot 
skemas soos die Vervaardiging-Mededingendheid Bevorderingsprogram, Sektor-spesifieke 
Hulpskema, Uitvoerbemarking en Beleggingsbystand en andere. 

Die uitkoms van die ondersteuning wat aan ondernemings gebied is, het daartoe gelei dat 35 
ondernemings hul lysting by plaaslike kleinhandelaars uitgebrei het. Daarbenewens is ’n totaal 
van R12.646 miljoen as befondsing verkry deur samewerking met belanghebbendes, soos die 
dti, die agrivoedsel-Tegnologiestasie en die Landbounavorsingsraad. Die departement het 
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ook sy verhouding met die Sentrum vir die Bevordering van Invoere in Nederland versterk, wat 
’n begroting van €1 miljoen toegewys het vir die ontwikkeling van die natuurlike bestanddele-
industrie in Suid-afrika oor die volgende vyf jaar. Hierdie vennootskap sal die poging van 
die departement aanvul om die natuurlike produk-sektor te ontwikkel, wat die Rooibos- en 
Heuningbos-inisiatiewe sal insluit.

Akwakultuur

Die Direktoraat Hulpbronbenefisiëring het al sy doelwitte vir akwakultuur bereik en het 
voortgegaan om ’n sleutelrol te speel in die ontwikkeling van belangrike projekte soos die 
Matzikama-/Doringbaai-projek.	 Fundamentele	 mylpale	 is	 gedurende	 die	 2013/14-boekjaar	
gerealiseer	 ten	 einde	 betekenisvolle	 ekonomiese	 geleenthede	 in	 die	 Matzikama-streek	 te	
ontsluit. aansienlike vordering is gemaak met betrekking tot die verkryging van befondsing 
vir die ontwikkeling en bestuur van die Omgewingsimpakbepaling (OIB) en ’n gestruktureerde 
kommunikasieplan is opgestel om die nodige grond te bekom. 

Daarbenewens is die volgende tydens die 2013/14-boekjaar behaal, soos aangedui in die 
Jaarlikse prestasieplan: 

•	 ’n	 Totaal	 van	 22	 ondernemings	 is	 gedurende	die	 2013/14-boekjaar	 proaktief	 bygestaan.	
Ondernemings is hoofsaaklik bygestaan deur die innoverende akwakultuur-
opgraderingsprogram wat gefokus het op die verskaffing van gespesialiseerde tegniese 
dienste ten opsigte van dieregesondheid en voedsel-veiligheid, asook die Omvattende 
Landbou-ondersteuningsprogram wat fokus op die voorsiening van finansiële toelaes aan 
opkomende swart boere. Die akwakultuur-opgraderingsprogram is die eerste van sy soort in 
Suid-afrika en verskaf basiese opleiding aan boere rakende kuddegesondheid, siektebeheer 
en biosekuriteitsplanne. Dit, tesame met ander proaktiewe ingrypings, het aansienlik bygedra 
tot die uitbreiding van minstens tien ondernemings in die akwakultuursektor wat nou in ’n 
beter posisie is om voordeel te trek uit markgeleenthede en om hul indiensnemingsyfers 
te verhoog. DEOET het verder koppeling aan groot kleinhandelaars soos Woolworths 
gefasiliteer, wat ’n belangstelling getoon het in die verkryging van plaaslik verboude 
produkte en sal help met die ontwikkeling en groei van plase sodat hulle produkte van ’n 
spesifieke gehalte betroubaar sal kan lewer. 

•	 Die	direktoraat	het	vier	befondsingsvoorstelle	ontwikkel,	wat	dit	 in	staat	gestel	het	om	’n	
bykomende R18 miljoen na die akwakultuursektor as ’n geheel te lok. Hierdie befondsing 
is geoormerk vir projekte wat gerig is op die verdere stimulering van die ontwikkeling van 
die akwakultuursektor, met ’n spesifieke fokus op volhoubare werkskepping. Belegging 
in	 akwakultuurprojekte	 is	 in	 samewerking	 met	 ander	 vennote	 in	 die	 Matzikama-streek	
gefasiliteer. Bykomende beleggers het hul belangstelling in die streek uitgespreek en sal in 
akwakultuurplase asook bedrywighede regoor die akwakultuur-waardeketting belê sodra 
die regulatoriese en omgewingskwessies wat deur die WKaOI hanteer word, gefinaliseer 
word. 

•	 DEOET	het	saam	met	sy	sleutelvennote	voortgegaan	om	geskikte	persele	vir	akwakultuur	
te identifiseer en te evalueer. ’n Deurslaggewende prestasie is gedurende die 2013/14-
boekjaar bereik toe DEOET daarin geslaag het om ’n samewerkende verhouding met 
Transnet-personeel in die Saldanhabaai-streek te vestig. Na maande van onderhandeling 
met hierdie sleutelbelanghebbendes, het Transnet ingestem om bykomende waterruimte 
in die Saldanhabaai-streek te adverteer wat vir akwakultuuraktiwiteite gebruik kan word. 
Hierdie waterruimte sal geoormerk word vir plaaslike akwakultuurboere en sal slegs aan 
kwalifiserende ondernemings in swart besit toegeken word. 

Beleggingsbevordering

Wesgro het in die 2013/14-boekjaar sy boonste band-teiken vir die aanlokking van belegging 
met R1.699 miljard oorskry en die aantal gefasiliteerde beleggings van 12 bereik, alhoewel die 
kapitaalintensiteit van hierdie belegging daartoe gelei het dat die teiken vir werkskepping nie bereik 
is nie. Dit 739 werkgeleenthede teenoor ’n teiken van 788 gefasiliteer. Die beleggingsvooruitsigte 
is egter positief, met ’n sterk pyplyn vir die jaar wat voor lê – die teiken is met ses oorskry, met 35 
potensiële beleggings. 
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Wat uitvoerontwikkeling betref, het die agentskap sy teiken van aantal ondernemings wat met 
uitvoere bygestaan word (450) oorskry (459) en die teiken van aantal projekte en ingrypings wat 
met die SDV’e ontwikkel is, is aansienlik oorskry en 79 verbintenisse is behaal. Dit is ’n weerspieëling 
van die hoë vlak van samewerking tussen Wesgro as die belegging-bevorderingsagentskap en die 
SDV’e. 

Die breër fokus deur die beleggingspan het beteken dat ’n aantal van die sleutelsektore goed 
gevaar het met die aanlokking van beleggings. Wat veral noemenswaardig is, is die beleggings in 
die energiesektore en die landbouverwerkingsektore. 

Strategiese Inisiatiewe

Die departement het in 2009, in erkenning van die unieke vereistes van infrastruktuur soos dit 
betrekking het op ekonomiese ontwikkelingsbehoeftes, ’n eenheid genaamd Cape Catalyst, wat 
onder die subprogram Strategiese Inisiatiewe ressorteer, gestig om infrastruktuurprojekte te dryf 
ten einde sy mandaat van ekonomiese ontwikkeling na te kom. Die eenheid het oor die afgelope 
paar jaar ’n aantal projekte geïnisieer en ontwikkel waaruit ’n paar belangrike lesse geleer is en die 
funksies van Cape Catalyst binne die groter ekonomiese ekostelsel gevorm is. 

Soos in die Jaarlikse prestasieplan 2013/14 aangedui, moet Strategiese Inisiatief-projekte, ten einde 
reagerend te wees, voorsiening maak vir die behoeftes van belanghebbendes en vir die bevindings 
van die verskeie haalbaarheidstudies en ondersoeke. Dit beteken dat die roete na projekrealisering 
nie noodwendig sal plaasvind op die manier wat oorspronklik voorgestel is nie en soms ook nie 
binne die oorspronklike tydlyne nie. Dit is te wagte, gegewe die komplekse aard van die projekte, 
waar diverse entiteite se mandate en ondersteuning ineen moet skakel vir die implementering en 
sukses van projekte. Die subprogram Strategiese Inisiatiewe het binne hierdie konteks op sy uitset-
aanwysers gelewer deur agt infrastruktuur-verwante projekte te ondersteun, alhoewel dit in sekere 
opsigte nie op die manier was wat oorspronklik beplan is nie. Die vordering wat vir elk van hierdie 
projekte oor die 2013/14-boekjaar behaal is, is soos volg: 

Breëband-inisiatief: Die Wes-Kaapse Regering (WKR) is van voorneme is om te verseker 
dat ’n robuuste plaaslike konnektiwiteit-ruggraat oor die komende jare vir die provinsie 
ontwikkel word. Die WKR is hierdeur verbind om die koste van kommunikasie te verminder, 
ons breëbandpenetrasie te verhoog en die digitale gaping in stedelike en landelike konteks te 
verminder.

Die Breëband-inisiatief is in 2011 geïnisieer en het oor die jare ontwikkel in wat nou ’n driestroom-
benadering tot implementering is. Dit word gesamentlik deur die Departement van die premier 
(CeI) en DEOET gelei. Die driestroom-benadering is soos volg:

•	 Stroom	 1:	 hanteer	 die	 voorsiening	 van	 breëband-infrastruktuur	 deur	 die	 saamgestelde	
vraag van die regering as ’n hefboom te gebruik en word deur die Departement van die 
premier gekoördineer: Sentrum vir e-Innovasie (CeI).

•	 Stroom	 2:	 sal	 provinsie-wye	 ondersteuning	 aan	 burgers	 en	 ondernemings	 bied	 om	oor	
die nodige vaardighede en toegang tot breëband te beskik en om vraag-stimulering te 
dryf. Hierdie Ekonomiese/Waardetoegevoegde Stroom word deur DEOET gedryf en is 
hoofsaaklik op uitwaarts-gefokusde programmatiese inisiatiewe gemik.

•	 Stroom	3:	behels	die	toepassing	van	IKT-instrumente	om	die	regering	se	bedrywighede	en	
dienste te verbeter en is die verantwoordelikheid van die Sentrum vir e-Innovasie of die 
lynfunksiedepartement, soos benodig. 

Die departement het ondersteuning aan Stroom 1 voorsien, aangesien die programme in Stroom 
2 sterk afhanklik is van die totstandkoming van regeringsinfrastruktuur, asook om vordering 
in Stroom 2-temas te maak, wat bestaan uit Gekonnekteerde Leierskap, Gekonnekteerde 
Gemeenskappe, Gekonnekteerde Sake en Gekonnekteerde Huishoudings en Munisipaliteite en 
Kostedoeltreffende Rekenaarkunde (voorheen Lae-koste Rekenaarkunde). 

Daarbenewens is die Draadlose Netwerk-projekte in Khayelitsha en Mitchells plain en in die 
Saldanhabaai Munisipaliteit deur die onderskeie munisipaliteite aangedryf en hulle het hul eie 
mylpale en tydlyne ten opsigte van die implementering en uitrol van die draadlose netwerk-
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projekte ontwikkel. Die WKR het veral ondersteuning ten opsigte van die Saldanhabaai 
Draadlose Netwerk gebied, wat uit finansiële en tegniese ondersteuning bestaan het. 

Die departement het ’n reeks Stroom 2-projekte geïnisieer, waarvan party as bewys-van-
konsepte sal dien en deur die ppV-massifikasie-model uitgerol sal word:

a. Die Netwerkgereedheidsindeks sal ’n norm voorsien waarteen die provinsie die impak van 
provinsiale breëband op burgers en ondernemings sal kan naspoor. Die diensverskaffer, wat 
in oorleg met twee Wes-Kaapse universiteite werk, is aangestel en die projek is geïnisieer. 

b. Geïntegreerde Gemeenskaptoegangsnetwerk (ICaN). Die ICaN sal van lesse wat uit 
Smart Cape, Cape access en die Thusong-sentrums geleer is, ’n fisieke fasiliteit in 
gemeenskappe voorsien en sal, bo en behalwe die verskaffing van internettoegang, ’n 
reeks opsies aan burgers aanbied, insluitend ’n plek om te studeer, breëband-gemagtigde 
opleidingsgeleenthede en speletjies. Die departement het in 2013/14 vennootskappe met 
die Stad Kaapstad en die UWK aangegaan om die loodsprojek in Elsiesrivier te vestig. 

c. Wi-fi-brandpunte poog om ’n IKT-aanbieding met openbare toegang aan burgers regoor 
die provinsie te verskaf. Die departement het vir hierdie inisiatief ’n vennootskap met drie 
organisasies sonder winsbejag aangegaan om modelle in atlantis, Robertson, Delft en die 
Tuinroete te toets en ontwikkel.

d. ’n E-vaardighede-intelligensieplatform sal aan burgers en ondernemings toegang tot 
inligting en programme oor vaardigheidsontwikkeling voorsien. Daar was in die 2013/14-jaar 
samewerking tussen die departement se provinsiale Vaardighede Forum en die Breëband-
span en opdrag is gegee vir die ontwikkeling van die internet-gebaseerde platform om die 
vaardighede-ekostelsel te koördineer en vaardigheidsontwikkeling te stimuleer. 

e. Die Big Data-projek gaan oor die voorsiening van infrastruktuurondersteuning en 
-stimulering vir data-intensiewe ondernemings. Die departement in 2013/14 ’n formele 
samewerkingsooreenkoms met SKa aangegaan om ten opsigte van hierdie projek uit hul 
behoeftes en hul kundigheid te leer. 

f. Die Ontwerptegnologie-sentrum het spesifiek ten doel om die gebruik van ontwerp en 
innovasie as ’n mededingende instrument deur IKT te verhoog. Die Kaapse Handwerk- en 
Ontwerpinstituut is die taak opgedra om die sentrum te huisves en die KHOI se fasiliteit sal 
in 2014/15 bekendgestel word. 

g. Die Khayelitsha Bandwidth Barn poog om die gemeenskapsgebaseerde ontwikkeling van 
IKT-oplossings en entrepreneurskap te stimuleer. Die Stad Kaapstad het die Lookout Hill 
beskikbaar gestel vir die ligging van die fasiliteit en KITI se Bandwidth Barn is die taak 
opgedra om hulle hoogs suksesvolle inkubasiemodel uit te rol. Die loodsdatum is egter 
vertraag, aangesien die Kommissie van Ondersoek oor Khayelitsha se polisiëring tans die 
Lookout-terrein beklee. 

h. Die departement het voortgegaan met ’n herbewerkte ppV-proses, na afloop van die 
onttrekking van die infrastruktuurkomponent. Dit het ’n vertraging in die voltooiing van die 
ppV-haalbaarheidstudie beteken, wat nou na verwagting in die tweede kwartaal van die 
2014/15-boekjaar afgehandel sal word. Die ppV sal die grondslag voorsien vir die massa-
uitrol van die Gekonnekteerde Huishoudings-inisiatief (’n munisipaal-gebaseerde model vir 
laaste-myl ontplooiing van breëband); Gekonnekteerde Sake-inisiatief (’n aansporings-model 
vir geteikende, data-intensiewe industrieë); Gekonnekteerde Gemeenskappe-inisiatief (’n 
entrepreneurskap-gebaseerde model vir Geïntegreerde Gemeenskapstoegangsentrums) 
en Kostedoeltreffende Rekenaarwetenskap (die verskaffing van toestelle vir massa-
ontplooiing).

Die departement het bykomende kapasiteit bekom in die vorm van die uitbestede Breëband-
programkantoor om hulp te verleen met die implementering van die Stroom 2-inisiatiewe wat 
die departement in staat sal stel om die nodige skaal en impak vir die Wes-Kaapse Breëband-
inisiatief te aktiveer en bereik. 

Saldanha Industriële Ontwikkelingsone. Die IOS het na ’n langer-as-verwagte vertraging in 
2013/14 sy benoeming van die Nasionale Regering as ’n Industriële Ontwikkelingsone ontvang 
en die loodsing daarvan het in Oktober 2013 plaasgevind. Nadat die status verwerf is, is ’n 
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Minister Alan Winde en amptenare van die departement saam met lede van die drie organisasies wat 
oordragte ontvang het om openbare internet-toegang in arm gebiede deur Wifi-kolle op te rig.

aansoek om befondsing by die dti ingedien en die IOS het R442.634 miljoen van die dti se 
IOS-fonds ontvang, wat oor ’n tydperk van drie jaar betaal sal word. 

Daarbenewens is gemeenskapsvennootskappe, wat deur middel van ’n amptelike verdrag 
geformaliseer en deur verteenwoordigers van elke wyk onderteken is, gehandhaaf. Tien 
vergaderings van die Komitee oor Gemeenskapsvaardighede en Opleiding is gedurende die 
boekjaar gehou. Hierdie forum bestaan uit ’n IOS-verteenwoordiger en twee verteenwoordigers 
van elk van die 13 wyke in die Saldanhabaai Munisipaliteit. ’n Vennootskap is ook met die 
Departement van arbeid aangegaan om ’n Saldanhabaai-georiënteerde vaardigheidsdatabasis 
te ontwikkel ten einde geteikende vaardigheidsontwikkeling en die maksimering van werwing 
van Saldanha-gebaseerde vaardighede te verseker soos en wanneer werksgeleenthede 
beskikbaar word. ’n Twee-maande registrasieprogram is dus oor die boekjaar geïmplementeer, 
met die besonderhede van 16 000 persone wat op die Departement van arbeid se ESSa-
databasis vasgelê is. 

Die IOS het ook die SBIOS-sakeforum geformaliseer, wat ten doel het om ondersteuning 
aan plaaslike ondernemings te voorsien. Die formaliseringsproses het ’n ooreenkoms 
ingesluit waarvolgens daar oop lidmaatskap vir plaaslike sake-organisasies sal wees en ’n 
handves sal opgestel word. Daarbenewens het die dti, tesame met die Verenigde Nasies 
Ontwikkelingsprogram, ’n memorandum van ooreenkoms onderteken ten einde ’n program 
vir Verskafferontwikkeling vir die Olie-en-gasbedryf in die Saldanha-IOS saam te stel. 

The Fringe. Die Wes-Kaapse Ontwerpstrategie is gedurende 2013/14 deur die WKR se 
Uitvoerende Ekonomiese Klustersektorkomitee goedgekeur, wat bestaan uit toepaslike 
Ministers en Departementshoofde; die Stad Kaapstad se Uitvoerende Bestuur en KHOK. Die 
strategie het voorts die model geword wat deur DaC, die dti en SaBS gevolg sal word vir die 
ontwikkeling van ’n Nasionale Strategiese Raamwerk vir Ontwerp.
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Die KHOI het in lyn met die strategie sy sake- en produkontwikkelingsaanbiedinge uitgebrei 
na ’n breër basis van ontwerpers om te verseker dat ontwerpers na afloop van die Wêreld 
Ontwerphoofstad-jaar ondersteuning geniet en dat hulle die geleenthede kan ontgin wat 
gedurende die jaar aan hulle beskikbaar gestel is. Wêreld Ontwerphoofstad is suksesvol 
geloods en is in The Fringe geleë. Die Ontwerpstrategie-projek wat deur die KHOI aangedryf 
word, het hierdie inisiatief aansienlik onder die ‘promosies’-pilaar van die strategie ondersteun, 
deur toegang aan ontwerpers tot hierdie inisiatief deur middel van plaaslike gebeure soos 
Ontwerp Indaba en die Oop Ontwerp-fees te voorsien. 

Die sakeplan vir die Ontwerp park is uiteindelik voltooi en die aanvanklike implementering sal 
in ’n gebou uit Barrackstraat in die oostelike gebied van die SBD geleë wees. Die oostelike 
gebied het huurdersyfers verhoog en het suksesvolle verhoudings met die Distrik Ses Museum 
gevestig. Die Oostelike Stad Ontwerp-kollektief bestuur elkeen ontwerpprojekte met die 
Distrik Ses Museum en sy lede; en het ‘plek-maak’-forums vir plaaslike ondernemings en 
inwoners geskep. Dit het gelei tot ses nuwe muurskilderye in die gebied; die ontwikkeling van 
Harrington	Square	as	’n	platform	vir	ontwerpgeleenthede	en	-inisiatiewe;	verbeterde	sekuriteit	
in die gebied; en ’n projek wat deur die UK se afrika-sentrum vir Stede bestuur word om 
werkloses in die gebied met ondernemings soos ‘Trash-back’ te help.

Lugtoegang. Die Lugtoegang-projek poog om toegang tot lugreis na en vanaf Kaapstad 
Kaapstad Internasionale Lughawe te verhoog en verbeter, met ’n spesifieke fokus op die 
instelling van nuwe roetes en ’n toename in frekwensie op bestaande roetes na afrika. Vier 
sakestudies is in vennootskap met die Lughawensmaatskappy van Suid-afrika vir Ghanese, 
Nigeriese, Keniaanse en angolese roetes afgehandel. Die resultate demonstreer dat die 
angolese roete die belowendste is, met R392 miljoen wat potensieel tot BBp per jaar sal bydra 
en 3 950 poste wat teen jaar ses geskep sal word. Die departement het na aanleiding van die 
bevindings in die laaste kwartaal van die boekjaar besprekings met die angolese Konsulaat 
asook die angolese Lugredery TaaG gehou om die frekwensie van vlugte te verhoog. 

Uitbreiding van die Kaapstad Internasionale Konvensiesentrum. Hierdie projek is daarop gemik 
om die KIKK se kapasiteit uit te brei om vir bykomende en/of groter konvensies, byeenkomste 
en uitstallings in Kaapstad voorsiening te maak, wat tot toenemende saketoerisme na die 
streek sal lei. Die projek het gedurende die jaar onvoorsiene vertragings ervaar, maar die 
departement het voortgegaan om relevante, koördinerende ondersteuning aan te bied en het 
die nodige voorbereidings gedoen om die aandeelaanbod uit te reik. 

Hawe van Kaapstad en omgewing. Met die projek wat geïntegreerde beplanning vir die 
ruimtelike ontwikkeling in die hawegebied van die Stad Kaapstad behels en na aanleiding 
van versterkte institusionele samewerking tussen die departement, Transnet en die Stad 
Kaapstad deur middel van die Transnet-Wes-Kaapse Strategiese Beplanningsforum, het die 
departement ’n studie gefinansier en projek-bestuur wat kyk na die opsies vir die hervestiging 
van die Royal Cape-seiljagklub asook ’n konseptuele raamwerk vir die Kaapstad Gateway-
gebied, wat die Roggebaai-kanaal en die koppeling aan die hawe insluit. ander inisiatiewe 
binne die raamwerk van die Strategiese Beplanningsraamwerk (wat gesamentlik deur Vervoer 
en DEOET gekoördineer word), sluit die Culemborg-ontwikkeling (Transnet), die koppeling 
tussen toekomstige hawe-ontwikkeling en paardeneiland (Stad Kaapstad) en die Bellville-
gebied (Transnet) in. 

Kaapse gesondheid-Tegnologiepark. Die park, wat in die pinelands-gebied geleë sal wees, het 
ten doel om ’n kluster van gesondheidstegnologie- en verwante organisasies en ondernemings 
te vestig om op Kaapstad se vergelykende voordele op die gebied te kapitaliseer en om van 
markgeleenthede in afrika gebruik te maak. Na die voltooiing van die Fase 1-haalbaarheidstudie, 
is die studie en die Bestuurskomitee se aanbevelings voorgelê vir goedkeuring deur die 
Minister van Wetenskap en Tegnologie en die LUR vir Finansies, Ekonomiese Ontwikkeling 
en Toerisme. ’n Inligtingsdokument is ook voorberei, veral weens die hoogs wetenskaplike 
aard van die haalbaarheidstudie. Die volgende stap was vir die Nasionale Tegnologie- en 
Innovasie-agentskap om die voor-implementeringsfase van die projek te hanteer, maar die TIa 
het vervolgens ’n besluit geneem om nie die projek te inkubeer nie. Dit het daartoe gelei dat 
die R3 miljoen, wat as ’n oordrag aan TIa geoormerk was, nie bestee is nie. Die departement 
ondersoek tans saam met DST alternatiewe vir die projekbestuursvereistes van die Kaapse 
Gesondheidstegnologie-middelpunt. 
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SKA Hoofkantoor. Nadat Suid-afrika die bod gewen het om die gasheer vir SKa te wees, het die 
departement gesprekke met SKa begin oor die ondersteuning van vervaardigings-geleenthede en die 
ontwikkeling van ’n ondersteunende waardeketting om die impak wat SKa op die streeksekonomie 
kan hê, te maksimeer. Voorts is die moontlikheid van die vestiging van ’n fisieke kluster, met SKa 
as die ankerhuurder (veral in die lig van hulle behoefte om kapasiteit uit te brei), ondersoek. Dit het 
gelei tot die identifisering van eiendom in pinelands wat in die WKR se besit is. Die departement 
het op grond van die gesprekke die Eenheid vir Tegniese Bystand van Nasionale Tesourie gebruik 
om ’n sakeplan op te stel, wat deur die DTpW gebruik sal word om die geïdentifiseerde perseel en 
grond vir SKa te verseker. 

Wes-Kaapse vissershawens. Die departement het op Doringbaai gefokus as die eerste vissershawe 
vir	ekonomiese	ondersteuning	in	die	Wes-Kaap.	Die	Matzikama-projek	sentreer	op	die	ontwikkeling	
en uitbreiding van ’n perlemoen-waardekettingnodus rondom Doringbaai, met ’n ondersteunende 
plastiekvervaardigingsfasiliteit om mandjies en pype vir die akwakultuurbedryf te voorsien, asook 
die opgradering van hawe-infrastruktuur. Samesprekings is saam met die munisipaliteit met 
nasionale departemente (NDpW, die dti en DaFF) asook die provinsiale DEaDp gehou om die 
nodige befondsing en persele te bekom en om te verseker dat die vereiste OIB-nakoming gevolg 
word. 
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Uitkomsaanwyser Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings

Subprogram: Handel- en Beleggingsbevordering

1.1 Randwaarde 
van beves-
tigde 
beleggings-
projekte in 
die Wes-
Kaap

R1.659bn R787m to 
R1.552bn

R1.699bn R147m Die randwaarde wat deur 
die eenheid vir beleggings-
bevordering toege-wys is, het 
die boonste band-teiken van 
R1.552 miljoen met 10% oor-
skry. Dit weerspieël die relatief 
hoër vlakke van kapitaalinten-
siteit in die beleggings. 

1.2 aantal poste 
gefasiliteer

1 313 788 to  
1 553

739 (49) Die onderprestasie is as 
gevolg van die hoër as ver-
wagte kapitaalintensiteit van 
die beleggings. 

Subprogram: Sektorontwikkeling

2.1 Waarde van 
befondsing/ 
ondersteun-
ing verkry

R123.244m R14.6m R33.1m R18.5m Gegewe die huidige ekonom-
iese klimaat, was daar ’n toen-
emende vraag om vir byko-
mende befondsing aansoek 
te doen en om bykomende 
inkomstestrome te vind. Die 
hulpbron-gebaseerde SDV’e 
het veral aansienlike be-
fondsing vir belangrike werk-
skeppings-projekte bekom. 

2.2 Waarde van 
handel en 
belegging 
gefasiliteer

R2.250bn R2.2bn R4.8bn R2.6bn SDV’e het ’n gefokusde en 
intensiewe bemarkingspoging 
aangewend, plaaslik sowel as 
internasionaal, om projekte te 
lok en GreenCape en SaOGa 
was gesamentlik vir die oor-
prestasie verantwoordelik. Dit 
weerspieël ook die lewendig-
heid van hierdie twee sektore. 

2.3 aantal poste 
gefasiliteer 

20 566 4 600 9 853 5 253 al drie sektore het hul teik-
ens oorskry, met SaOGa wat 
veral ’n rekordjaar ervaar het 
as gevolg van die verhoogde 
belangstelling in die Kaap as 
’n herstel- en diensmiddelpunt 
vir die afrika-oliebedryf. 

2.4 aantal 
onderne- 
mings uitge-
brei

38 165 73 (92) ’n Verandering in HUB by Clo-
tex en die onvermoë om die 
nodige M&E-stelsels betyds te 
implementeer, het oorhoofs 
bygedra tot die versuim om 
bewys te lewer van ondernem-
ings wat uitgebrei is. 

Subprogram: Strategiese Inisiatiewe

3.1 aantal poste 
gefasiliteer/
volgehou

- 250 - (250) as gevolg van die lang voor-
looptyd totdat kapitaal-inten-
siewe infrastruktuurprojekte 
die implementeringsfase 
bereik, is hierdie teiken nie 
bereik nie. 

3.2 Waarde van 
belegging in 
infrastruk-
tuur

- R80m R204m R124m Die dti het al die befondsing 
vir die IOS se bedryfsuitgawes 
voorsien. Beleggingswaarde 
weerspieël die eerste jaar se 
bydrae.



EKONOMIESE ONTWIKKELING EN TOERISME  - WESKaap - BEGROTINGSpOS 1280

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings

Subprogram: Regulerende Dienste
Sektor-spesifieke aanwysers

1.1 aantal
belegging-
sprojekte 
gerealiseer

6 12 12 -

1.2 aantal 
ondernem-
ings by-
gestaan met 
uitvoere

645 450 459 9 Weens die algehele swak 
prestasie van die interne 
ekonomiese aanwysers, het 
sake se vraag na die uitvoer 
van hul produkte toegeneem.

Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.3 aantal nuwe 
belegging-
sprojekte in 
die pyplyn

40 29 35 6 Beleggingsbevordering het 
die aantal nuwe projekte wat 
vir die pyplyn gewerf is, oor-
skry op grond van die span 
se aktiewe benadering om 
ondernemings te teiken wat 
kantore in die WK wou oprig 
of hierheen wou hervestig, 
asook om bestaande kliënte 
wat hul bedrywighede wou 
uitbrei, aktief te teiken.

1.4 aantal 
strategiese 
vergaderings 
met DLO’e 
en uitvoer-
rade

28 14 79 65 Wesgro en die HSO-sek-
torbestuurders het ’n daad-
werklike poging aangewend 
om aktiwiteite tussen Wesgro 
en die SDV’e te koördineer. Dit 
is aangevul deur gesamentlike 
projekte soos die Saldanha 
IOS en atlantis Groen Ver-
vaardiging-middelpunt. 

Subprogram: Sektorontwikkeling
Sektor-spesifieke aanwysers

1.1 aantal per-
sone opgelei

416 100 208 108 Toenemende vraag na 
opleidings-programme het 
daartoe gelei dat teikens oor-
skry is, veral ten opsigte van 
bewerking se TDM-gedrewe 
program.

1.2 aantal 
onderne-
mings by-
gestaan met 
proaktiewe 
ingrypings

445 465 685 220 Daar was ’n daadwerklike 
poging deur alle SDV’e om 
soveel ondernemings as 
moontlik in die onderskeie 
sektore in te sluit om aan 
beplande ingrypings deel te 
neem. Die WK Fyn Voedsel-
inisiatief het hul teikens met 
bykans 100% oorskry. 
 

Prestasie-aanwysers en -teikens

Onderstaande tabel reflekteer ’n voorbeeld van verslaglewering volgens gestelde mikpunte:
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Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings

1.3 aantal 
handel- en 
belegging-
sprojekte 
gerealiseer

24 10 40 30 SaOGa het met ’n gefokusde 
en intensiewe bemarking-
spoging op plaaslike en 
internasionale vlak begin en 
’n uiters lewendige omgewing 
in afrika, asook die insluiting 
van ’n reeks kleiner projekte in 
die waardeketting, het tot die 
oorprestasie gelei. 

1.4 aantal 
befondsings-
voorstelle 
ingedien

- 30 30 -

1.5 aantal 
strategiese 
projekte 
ontwikkel

- 5 5 -

Subprogram: Strategiese Inisiatiewe
Sektor-spesifieke aanwysers

1.1 aantal per-
sone opgelei

- - - -

1.2 aantal 
infrastruk-
tuurprojekte 
ondersteun

7 8 8 -

Strategie om gebiede van onderprestasie op te los

Die ekonomiese omgewing waarin die departement werksaam is, is ’n dinamiese een. Dit is dus 
uiters belangrik dat hierdie departement verseker dat alle gestelde teikens markgedrewe en 
vraaggelei is. Hierdie proses van teikens stel is dus uiters kompleks, gegewe die wisselvallige aard 
van die ekonomiese toestande wat spesifiek t.o.v. beleggingsbevordering, handel, werkskepping en 
sakevertroue heers. 

as ’n eerste stap om te verseker dat die program nie op enige van sy prestasie-aanwysers 
onderpresteer nie, het die departement begin met ’n proses waarvolgens aanwysers beter bepaal 
kan word. Die departement het begin met die opstel van ’n Strategiese argitektuur-dokument vir elke 
sektor en tema waarin dit werksaam is. Hierdie dokument stel die program in staat om die omgewing 
te beskryf waarin dit werksaam is, ’n probleemstelling en vervolgens ’n sub-probleemstelling te 
identifiseer en die strategieë en projekte wat hierdie probleme sal mitigeer of regstel, te verwoord. 
alle aanwysers word daarop gerig om die werklike uitdagings of markmislukkings op die onderskeie 
werkgebiede reg te stel. Hierdie proses het ook verseker dat die departement sy aandag kan fokus 
op aanwysers wat die dinge meet wat gemeet kan word en behoort te word. Verder maak die proses 
ook voorsiening vir die departement om vir projekte en programme te begroot wat ’n direkte impak 
op die bereiking van doelwitte sal hê.

Dit moet egter in ag geneem word dat prestasie in die verlede ’n primêre maatstaf vir die stel 
van teikens is. Deur die verlede te ondersoek, kan die departement tot ’n sekere mate teiken-
stelling meet volgens enige wysigings in begrotingstoekennings en gepaardgaande veranderinge 
in prestasietendense.
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Handel- en 
Beleggings-
bevordering

21 481 21 481 - 18 500 18 500 -

Sektor-
ontwikkeling

46 405 46 405 - 45 083 44 803 280

Strategiese 
Inisiatiewe

60 363 54 775 5 588 37 571 36 871 700

Bestuur: 
Handel en 
Sektor-
ontwikkeling

1 579 1 579 - 1 122 1 122 -

Totaal 129 828 124 240 5 588 102 276 101 296 980

Naam van 
subprogram

2013/14 2012/13

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000

Wat prestasiemonitering betref, word verslae voorsien aan die Rekenpligtige Beampte, wat deur 
middel van een-op-een-vergaderings met elke programbestuurder die prestasie van elke program 
evalueer. prestasie van elke werkgebied word ook maandeliks op vergaderings van die departement 
se topbestuur bespreek. Gebiede van onsekerheid word gedebatteer en regstellende stappe, waar 
nodig, word ooreengekom.

Verder word alle prestasie-inligting op ’n kwartaallikse basis nagegaan in ooreenstemming met 
die kwartaallikse prestasieverslae wat aan die einde van elke kwartaal aan die provinsiale Tesourie 
voorgelê word.

Koppeling van prestasie aan begrotings

’n Bedrag van R129.828 miljoen is gedurende die 2013/14-boekjaar vir die program begroot. Hiervan 
het werknemers se vergoeding R18.767 miljoen, goedere en dienste R21.042 miljoen, oordragte en 
subsidies R84.179 miljoen en betalings vir kapitale uitgawes R252 000 beloop.

Vergoeding van werknemers het in hierdie verband 15.10% van die program se uitgawes 
uitgemaak. 

Goedere en dienste het 16.94% van die totale finale uitgawes van die program uitgemaak. Die 
bewilliging vir goedere en dienste is hoofsaaklik gemaak vir die implementering van infrastruktuur-
verwante projekte wat bestaan uit die Breëband-inisiatief, The Fringe, Lugtoegang-sakeplanne, 
Hawe van Kaapstad en omgewing en die Wes-Kaapse Vissershawens. 

Oordragbetalings het uit 67.76% van die programmatiese Uitgawes bestaan. Betalings vir oordragte 
en subsidies is hoofsaaklik voorsien vir toelaebefondsing van die subprogram Sektor-ontwikkeling se 
12 sektorliggame. Die Cape Catalyst-eenheid het oordragbetalings gemaak aan Vierkante Kilometer 
Reekse (R1.2 miljoen), Saldanhabaai Munisipaliteit (R2.8 miljoen), die Stad Kaapstad (R2.35 miljoen), 
Universiteit van die Wes-Kaap (R550 000) en R6 miljoen aan drie nieregeringsorganisasies vir 
projekte wat met die breëband-inisiatief verband hou. Daarbenewens is R4.32 miljoen oorgeplaas 
na die Kaapse Handel- en Ontwerpinstituut om The Fringe-projek te ondersteun.

Subprogramuitgawes
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4.4 PROgRAM 4: SAKEREgULERINg EN BEHEER

Doelwit 

Om ’n billike, sosiaal verantwoordelike sake-omgewing in die Wes-Kaap te verseker deur middel van 
algemene ingrypings in die handelsomgewing en deur spesifieke ingrypings volgens mandate van 
die Grondwet en nasionale en provinsiale wetgewing en beleide.

Programstruktuur

Die program is soos volg gestruktureer:

•	Subprogram	4.1:	Regulerende	Dienste

•	Subprogram	4.2:	Verbruikersbeskerming

•	Subprogram	4.3:	Drankregulering

Strategiese doelwitte vir die oorsigjaar
- ’n Doeltreffende finansiële handelsomgewing wat deur die effektiewe afhandeling van 

sakelisensie-appèlle binne die voorgeskrewe tydperk aangebied word.

- ’n Sake-omgewing wat hoë vlakke van bewustheid oor verbruikers se regte deur ’n meerderheid 
van die Wes-Kaapse bevolking en sakegemeenskap reflekteer, ondersteun deur doeltreffende 
bestuur van klagtes en meganismes vir dispuutoplossing.

- ’n Regulerende omgewing wat hoë vlakke van deelname deur die publiek reflekteer, 
maksimalisering van die voordele van die drankbedryf vir die provinsie en sy mense, en 
minimalisering van die negatiewe gevolge van drank deur groter bewustheid, minder 
beskikbaarheid van drank en strenger wetstoepassing.

Diensleweringsdoelwitte en -aanwysers

Daar moet op gelet word dat die daarstelling van ’n bemagtigende sake-omgewing om hindernisse 
tot sake-ontwikkeling en -groei te behandel, een van die kernelemente van pSD 1 is. Wat 
Provinsiale	Strategiese	Doelwit	 1,	naamlik:	 “Om	geleenthede	vir	groei	en	 indiensneming	te	skep”	
betref, is die vermindering van sogenaamde rompslomp, wat sake-ontwikkeling en groei in die 
provinsie kniehalter, beskou as een van die sleutelgebiede wat aandag moet geniet. Hindernisse 
tot sakegroei is ’n sluipende bedreiging vir sake en inhibeer veral kleiner ondernemings wat van 
uiterste belang vir die Wes-Kaapse ekonomie is. Een van die hindernisse tot sake-ontwikkeling is 
geïdentifiseer as die onvermoë om ’n sakelisensie van ’n munisipaliteit te kry sodat die onderneming 
handel kan dryf. Die huidige wet verplig tans slegs sekere ondernemings, bv. kroeë, restaurante/
drinkplekke, vermaakgeriewe, ens. om ’n sake-lisensie te hê voordat hulle kan sake doen. aansoeke 
om ’n sakelisensie word in sekere gevalle deur ’n munisipaliteit geweier en kragtens die huidige 
Besigheidswet, 1993 het die onsuksesvolle aansoeker die reg om by die provinsiale Minister 
verantwoordelik vir Ekonomiese Ontwikkeling appèl aan te teken. Die departement het ’n rol om 
in hierdie proses te vervul, aangesien ’n departementele aanbeveling oor die meriete van die appèl 
aan die provinsiale Minister vir oorweging voorgelê word. 

Die program het in die oorsigjaar die teiken gehad om aanbevelings te maak oor twee sakelisensie-
appèlle wat aan die provinsiale Minister voorgelê is. Die departement het gedurende die oorsigjaar 
slegs een appèl van ’n onderneming ten opsigte van ’n onsuksesvolle aansoek ontvang. Daar moet 
op gelet word dat die aantal appèlle wat deur die departement ontvang word, ’n gebied is waaroor 
die departement baie min beheer het, veral aangesien die besluit om te appelleer of nie, ’n besluit 
is wat deur die aansoeker geneem word. Daarbenewens word baie aansoeke goedgekeur en dus 
word die behoefte om te appelleer uitgeskakel. Twee faktore het dus ook bygedra tot die teiken wat 
deur die departement gestel is. 
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In die saak wat oorweeg is, het die departement ’n aanbeveling gemaak dat die appèl afgewys 
word aangesien die aansoeker nie aan die bestaande beplanningswetgewing voldoen het nie. Die 
appellant is aangeraai om aan die beplanningskwessies te voldoen en dan ’n nuwe aansoek in te 
dien. 

verhaaldienste vir die verbruiker 

Die gebied van verbruikersbeskerming is een waarvan die strategiese doelwitte baie goed aanpas 
by die ontwikkeling van ’n kliënt-gesentreerde staatsdiens wat ten doel het om ’n bemagtigde 
burgerskap te skep. as sodanig is baie van die program se projekte in lyn met die provinsiale en 
nasionale uitkomste wat gemik is op die ontwikkeling van ’n staatsdiens wat op die regte van burgers 
gefokus is. Die program identifiseer dus nou met Nasionale Uitkoms 12 en provinsiale Strategiese 
Doelwit (pSD) 12. Nasionale Uitkoms 12 maak voorsiening vir die skepping van ’n doeltreffende, 
effektiewe en ontwikkelingsgerigte staatsdiens en ’n bemagtigde, billike en inklusiewe burgerskap. 
pSD 12 is ontwerp om te verseker dat die Wes-Kaapse Regering die beste bestuurde streeksregering 
in die wêreld word. Hierdie spesifieke pSD poog dus om die grondslag te lê vir die daarstelling van 
’n doeltreffende, deursigtige, reaktiewe en korrupsievrye regering wat kostedoeltreffende dienste 
aan burgers lewer. Dit is dus duidelik dat die werk van die program kliëntgefokus is, aangesien 
daar ’n direkte skakeling met die burgers van die provinsie is en regstreekse dienste word oor 
kwessies rakende verbruikersbeskerming voorsien. Die resultate van die werk wat gedurende die 
oorsigjaar verrig is, het aangedui dat verskeie suksesse deur die program behaal is en dat aansienlike 
vooruitgang gemaak is om te verseker dat ’n kliëntgerigte diens oor verbruikersbeskerming regoor 
die provinsie aangebied word. Voormelde resultate is hoogs vergelykend met ander provinsiale 
eweknieë en demonstreer dat die program sy doelwitte bereik.

Die KVB het gedurende die boekjaar onder oorsig voortgegaan om sy doelwit te bereik om ’n 
getroue owerheid vir die oplossing van verbruikers se geskille in die provinsie te word. Die KVB het 
dus sy kostelose dispuutoplossingsdiens aan lede van die publiek in die provinsie gehandhaaf en 
dit het daartoe gelei dat talle verbruikersklagtes by die kantoor vir navraag ingedien is. Die Wes-
Kaapse KVB is steeds een van die provinsiale owerhede wat meer gevalle as enige ander provinsie 
ontvang, ondersoek en oplos. Die groot volume sake wat aanhangig gemaak word, kan dus beskou 
word as ’n regstreekse gevolg van die vertroue wat onder verbruikers bestaan om die dienste van 
die KVB te gebruik. 

In ’n poging om die impak van die KVB se besluite te monitor en op te teken, is ’n spesifieke 
uitkomsaanwyser vanaf die 2011/12-boekjaar by die Jpp ingesluit. Die aanwyser het gedurende die 
2013/14-boekjaar voortgeduur. Hierdie prestasie-aanwyser hou verband met die finansiële besparing 
vir ’n verbruiker as gevolg van die KVB se navraag en/of ondersoek oor ’n verbruiker se dispuut. Die 
kriteria om die finansiële besparing te bepaal, is deur die Nasionale Verbruikerskommissie (NVK) 
onderskryf en vervolgens deur alle provinsiale owerhede in verbruikersbeskerming aanvaar. In 
terme van hierdie spesifieke uitkomsaanwyser, het die ingryping van die KVB oor klagtes wat by sy 
kantoor aanhangig gemaak is, die betrokke verbruikers ’n totaal van net oor R4.1-miljoen bespaar. 
Hierdie syfer is ’n oorprestasie van die gestelde teiken en kan regstreeks toegeskryf word aan die 
aantal klagtes wat deur die KVB opgelos is. Die toename in opgeloste sake het van nature gelei tot 
’n sterker geleentheid om meer geld vir verbruikers te spaar. 

Die finansiële waarde van besparing aan verbruikers weerspieël die waarde van besparings in 
herstelwerk, terugbetalings, kontrakwaarde of produkte wat vervang is. Daar moet egter op gelet 
word dat hierdie besparing die koste van regs- of ander fooie uitsluit wat verbruikers sou moes 
betaal HET as hulle hul klagte volgens die regsproses aanhangig gemaak het. as hierdie addisionele 
koste by die KVB se berekening gevoeg moes word, is dit vanselfsprekend dat die werklike finansiële 
besparing aan die verbruiker baie meer as hierdie opgetekende bedrag is. Die impak wat die KVB in 
die lewens van gewone verbruikers maak, is onbetwisbaar duidelik in hierdie spesifieke aanwyser. 

as deel van die KVB se strategie om die doeltreffendheid van sy verskillende ingrypings te meet, 
is daar bepaal dat ’n omvattende opname oor spesifieke diensleweringsinisiatiewe uitgevoer moet 
word. as sodanig is ’n jaarlikse opname begin om die persentasie verbruikers te meet wat tevrede 
is met die vlak en standaard van dienste wat deur die KVB gebied word. Die resultate van hierdie 
assessering sou ’n aanduiding gee of die KVB inderdaad waardevolle bystand aan burgers van 
die provinsie lewer. Die opname se resultate het ’n positiewe uitslag opgelewer en weerspieël ’n 
oorprestasie van die gestelde teiken. Hierdie prestasie is noemenswaardig, veral in die lig van die 
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feit dat ’n verbruiker se klagte nie altyd ten gunste van die verbruiker sal wees nie, aangesien daar 
dikwels geen oortreding van die wet aan die kant van ’n onderneming is nie. ’n Verbruiker wie se 
klagte onsuksesvol was, sal dus nie hulle interaksie met die KVB as bevredigend aandui nie. Hierdie 
prestasie is dus ’n positiewe weerspieëling van die werk wat deur die KVB gelewer word. 

Daarbenewens het die KVB ’n groot aantal verbruikersklagtes ontvang as gevolg van die 
openbare belangstelling in die Wet op Verbruikersbeskerming. Dit het regstreeks gelei tot druk 
op die bestaande hulpbronne in die KVB om sake so vinnig as moontlik te bestuur en op te los. 
Buiten die aantal sake, maak die beperkings op die mandaat van die KVB kragtens die Wet op 
Verbruikersbeskerming (WOVB) hierdie prestasie prysenswaardig. Kragtens die WOVB val sekere 
aangeleenthede eksklusief binne die domein en mandaat van die Nasionale Verbruikerskommissie 
en provinsiale owerhede soos die KVB het slegs ’n spesifieke mandaat. Die vlakke van tevredenheid 
wat behaal is, moet in hierdie konteks gesien word en aldus is die prestasie meer as bevredigend.

vlakke van verbruikersbewustheid

Die kommentaar hierbo met betrekking tot die program se belyning met Nasionale Uitkoms 12 en 
provinsiale Strategiese Doelwit 12 moet hier genoem word, aangesien dit ook van toepassing is op 
die gebied van verbruikersopvoeding. Die Eenheid vir Verbruikersopvoeding en -bewusmaking van 
die KVB het gedurende die oorsigjaar voortgegaan met hul uitstekende werk met gemeenskappe, 
ondernemings, NWO’s/NRO’S, geloofsgebaseerde organisasies, staatsdepartemente en ander 
belanghebbendes. 

Die primêre mandaat van die eenheid vir Verbruikersopvoeding is om die vlak van bewustheid onder 
voorgemelde groepe oor verskeie belangrike verbruikersaangeleenthede te verhoog. Dit sluit die 
rol en funksie van die KVB, die inhoud van die Wet op Verbruikersbeskerming en basiese finansiële 
geletterdheid in. In ooreenstemming met hierdie mandaat, het die KVB talle bewusmakings-/
inligtingsveldtogte en -werkswinkels met geteikende groepe regoor die provinsie uitgevoer. Die 
resultate van hierdie geleenthede was positief, veral omdat die uitset- en uitkomsteikens wat deur 
die KVB gestel was, bereik is. 

Kennis moet geneem word dat, as deel van die departement se monitering- en evaluerings-projek om 
die impak en sukses van die verskeie inisiatiewe te bepaal wat gedurende die oorsigjaar onderneem 
is, ’n opname uitgevoer is om die vlak van bewustheid onder verbruikers in die provinsie te meet. 
Die resultate het aangedui dat die verskillende inligtings- en verbruikersopvoedingsveldtogte wat 
regoor die provinsie geïnisieer is, doeltreffend was en dat baie positiewe resultate behaal is. In 
hierdie verband het die opname se resultate aangedui dat ’n prysenswaardige bewustheidsvlak 
ten opsigte van verbruikersbeskerming in die provinsie aangeteken is. Die verskeie strategiese 
vennootskappe wat oor die afgelope paar jaar aangegaan is, het nou begin om vrugte af te werp, 
veral in die kategorie van verbruikersbewustheid. 

Een van die meganismes wat tot hierdie toename in bewustheidsvlakke bygedra het, is die 
verskillende interaksies met die gedrukte media en radio (veral gemeenskapsradio). Die oorgrote 
meerderheid van hierdie interaksies was gebaseer op die feit dat albei partye die behoefte erken 
om burgers van toegang tot inligting te voorsien, wat hulle vermoë om hulself in transaksies met 
ondernemings te beskerm, sal versterk. Die opname se resultate het die doeltreffendheid hiervan 
en van ander bewusmakingsprojekte aangetoon en gevolglik sal die KVB voortgaan om sy verskeie 
bewusmakingsveldtogte in die provinsie te bevorder en verfyn. 

’n Sleutelfokus van die KVB se benadering tot die uitvoering van sy mandaat, veral in die lig van die 
aansienlike toename in belangstelling deur burgers oor die kwessie van verbruikers-beskerming, 
was om strategiese vennootskappe te ontwikkel en handhaaf. Die logika was dat ’n doeltreffende 
en sterk werksverhouding met ander sleutelbelanghebbendes die diens-aanbiedinge van die KVB 
net kan versterk. Daarbenewens sal verskeie strategiese vennote kan deelneem aan veldtogte 
oor verbruikersopvoeding wat deur die KVB aangebied word en sodoende die fokusgebiede 
wat aan teenwoordiges voorgelê word, kan versterk. Die KVB het dus in die jaar onder oorsig 
voortgegaan met hul pogings om doeltreffende werk-verhoudinge en vennootskappe met ’n wye 
spektrum rolspelers op die gebied van verbruikers-beskerming te vestig. Die vennootskappe wat 
ontwikkel is, het statutêre liggame ingesluit wat verantwoordelik is vir verbruikersbeskerming, asook 
nieregeringsorganisasies. 
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Een van die mees noemenswaardige vennootskappe wat weer ingestel is, is die skakeling tussen 
provinsiale owerhede in verbruikersbeskerming en die Nasionale Verbruikerskommissie (NVK). 
Die NVK is die primêre implementeerder van die Wet op Verbruikersbeskerming en dit is dus 
uiters belangrik dat ’n sterk, doeltreffende en reaktiewe vennootskap en werks-verhouding tussen 
provinsiale kantore en die nasionale struktuur gehandhaaf word. Daar word verwag dat hierdie 
vennootskap ’n sterker agenda sal verseker met betrekking tot die toepassing van die Wet op 
Verbruikersbeskerming wat gedurende die volgende boekjaar sal plaasvind.

Drankregulering

Vakante poste by die Wes-Kaapse Drankowerheid (WKDO) is gedurende die 2013/14-boekjaar 
gevul, wat die implementering van wetgewing en bereiking van voorafbetaalde doelwitte in die Jpp 
moontlik gemaak het.

Die departement is tans saam met die WKDO in die proses om die Wes-Kaapse Drankwet 4 van 
2008 (soos gewysig) aan te pas om bestaande ondoeltreffende in die Wet uit te skakel, byvoorbeeld 
die verandering van die limiet van drank in ’n persoon se besit en die belyning van die bepalings 
van die Wet met die delegasie-hiërargie van die Suid-afrikaanse polisiediens. Dit sal gedurende die 
2014/15-boekjaar afgehandel word.

Die WKDO het die volgende gedurende die 2013/14-boekjaar bereik:

•	 Die	eenheid	vir	Dranklisensiëring	het	al	sy	JPP-teikens	bereik.	Die	aantal	aansoeke	ontvang	
was altesaam 3 308, wat ’n aansienlike oorskryding van die teiken van 1 500 in die Jpp was. 
Die aantal lisensies uitgereik het op 1 602 te staan gekom, wat ook die teiken van 500 oorskry 
het.

•	 Die	 eenheid	 vir	 Nakoming	 het	 inspeksies	 uitgevoer	 om	 beter	 nakoming	 van	 gestipuleerde	
lisensievoorwaardes deur lisensiehouers te verseker. Die eenheid het sy teiken vir die aantal 
inspeksies uitgevoer met 1 820 oorskry en spog met ’n totaal van 3 820 inspeksies wat 
gedurende die 2013/14-boekjaar uitgevoer is.

•	 Die	Eenheid	vir	Voorspraak	en	Bewusmaking	het	hul	veldtog	voortgesit	om	belang-hebbendes,	
insluitend bestaande lisensiehouers, SapD en die publiek, op hoogte te bring van die implikasies 
van die Wes-Kaapse Drankwet 4 van 2008. Die eenheid het sy opvoedingsmetodes verder 
uitgebrei deur middel van rolspel en drama by skole, industriële teater in gemeenskappe 
en motiveringspraatjies en aansoekers is ingelig oor hulle regte sover dit die aanteken van 
besware en die appèlproses betref.

•	 Die	 eenheid	 vir	 Sake-ondersteuning	 het	 verseker	 dat	 die	 daaglikse	 sakebedrywighede	 van	
die WKDO gehandhaaf word. Dit het doeltreffende finansiële en menslike hulpbronbestuur 
ingesluit, asook verseker dat ’n goed georganiseerde registerdiens en ’n IT-infrastruktuurstelsel 
in plek is.

•	 Die	WKDO	het	met	sukses	die	Wes-Kaapse	Drankkonferensie	aangebied,	wat	gemik	was	op	
aangewese Drankbeamptes, munisipaliteite en drankkonsultante om die uitdagings uit te klaar 
wat met die aansoekproses ondervind word.
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Uitkomsaanwyser Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande  
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van bep-

lande teiken 
teenoor werk-
like prestasie 
vir 2013/14

Kommentaar oor afwykings

Subprogram: Regulerende Dienste

1.1 aantal 
handelslisen-
sie-appèlle 
geëvalueer 
en aanbevel-
ings uit-
gereik

- 2 1 (1) Die aantal appèlle wat deur die 
departement ontvang word, 
is ’n gebied wat groten-deels 
buite sy beheer is. Daar moet 
op gelet word dat ’n besluit 
om te appelleer of nie deur ’n 
sake-eienaar gemaak word en 
dat dit van ’n aantal faktore 
van toepassing op die indivi-
duele onderneming afhank-
lik is. Die departement het 
gedurende die oorsigjaar dus 
slegs een appèl van ’n onsuk-
sesvolle aansoeker ontvang.

Subprogram: Verbruikersbeskerming

1.1 Verhoogde 
bewust- 
heids-vlakke 
onder Wes-
Kaapse 
burgers met 
betrekking 
tot die KVB 
en hul diens- 
aanbiedings

92% 16%  
(Steek-

proef van 3 
000  

verbruikers

89.46% 73.46% Die aktuele belangstelling in 
kwessies oor verbruikersregte 
het ’n rol gespeel in die toe-
name in bewustheidsvlakke 
onder verbruikers. Die aktuele 
belangstelling het ook tot 
groot-skaalse media-belang-
stelling gelei, asook verslae 
oor ’n verskeidenheid kwess-
ies wat die rol en funksie van 
die provinsiale kantoor insluit. 
Die gevolg was dat meer 
verbruikers van die provinsiale 
kantoor bewus geword het. 
Daarbenewens is volgehoue 
opvoedingsveldtogte met ’n 
verskeidenheid belangheb-
bendes regoor die provinsie 
uitgevoer met die spesifieke 
doel om die bewustheidsvlak-
ke van burgers te verhoog. 

1.2 aantal 
strategiese 
verbruiker-
NRO-ven-
nootskappe 
aangegaan

22 25 28 3 Die aktuele aard van verbruik-
ersbeskerming het daartoe 
gelei dat nuwe vennote ver-
soek het om werks-verhoud-
ings met die KVB te bou. Dit 
is ’n positiewe ontwikkeling, 
aangesien sterker vennoot-
skappe regstreeks daartoe by-
dra dat verbruikers se belange 
verdere beskerming geniet. 
Dit geld vir die omgewing van 
verbruikers-opvoeding en die 
oplossing van gevalle.
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Uitkomsaanwyser Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande  
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van bep-

lande teiken 
teenoor werk-
like prestasie 
vir 2013/14

Kommentaar oor afwykings

1.3 Monetêre 
waarde van 
besparing vir 
verbruikers

R5m R4m R4.1m R100 000 Die oplossing van hangende 
gevalle wat na die nuwe boek-
jaar oorgedra is, het daartoe 
bygedra dat die teiken oor-
skry is. Daar moet verder op 
gelet word dat sekere gevalle, 
bv. motor-voertuigaankope, 
’n aansienlike bedrag geld 
behels en die oplossing van 
hierdie sake het verseker dat 
’n groter besparing teweegge-
bring is as wat voorspel is. 

1.4 persentasie 
verbruikers 
wat tevrede 
is met die 
vlak en 
standaard 
van diens 
deur die 
KVB gelewer

83% 54%  
(Steek-

proef van 1 
500  

verbruikers

59% 5% Die toename in die tevre-
denheid-persentasie onder 
verbruikers is uiters positief 
en kan regstreeks toegeskryf 
word aan die verbeterings in 
diens-lewering wat in die KVB 
aangebring is. Dit het die aan-
gaan van vennootskappe met 
toepaslike belang-hebbendes 
ingesluit, in ’n poging om 
klagtes in sektore wat met die 
strategiese vennote verband 
hou, op te los. as ’n voorbeeld 
hiervan, het die vennootskap 
met die Ombudsman vir 
Verbruikersgoedere positiewe 
resultate gelewer met betrek-
king tot die oplossing van 
klagtes in die kleinhandel- en 
vervaardigingsektor.

Subprogram: Drankregulering

1.1 persentasie 
drankpersele 
gelisensieer

30.23% 32.5%  
(basislyn: 
26 000)

31.13%  
(basislyn: 
26 000)

(1.37%) Die Owerheid het geen be-
heer oor lisensiehouers wat 
hul lisensies jaarliks hernu nie.
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Subprogram: Regulerende Dienste
Sektor-spesifieke aanwysers
1.1 aantal hin-

dernisse geï-
dentifiseer

2 - - - -

1.2 aantal 
hindernisse 
aangespreek

2 - - - -

Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.3 aantal aan-
bevelings vir 
sakelisensie-
appèlle 
gemaak

- 2 1 (1) Die aantal appèlle wat deur 
die departement ontvang 
word, is ’n gebied wat groten-
deels buite die beheer van die 
departement is. Daar moet op 
gelet word dat ’n besluit om te 
appelleer of nie deur ’n sake-
eienaar gemaak word en dat 
dit van ’n aantal faktore van 
toepassing op die individuele 
onder-neming afhanklik is. Die 
departement het gedurende 
die oorsigjaar dus slegs een 
appèl van ’n onsuksesvolle 
aansoeker ontvang.

1.4 aantal 
kwartaallikse 
prestasiev-
erslae deur 
die WKDO 
ingedien

- 4 4 - -

Subprogram: Verbruikersbeskerming
Sektor-spesifieke aanwysers

1.1 aantal werk-
winkels/ in-
ligtingspro-
gramme oor 
verbruikers-
opvoeding 
aangebied

275 220 243 23 Die KVB het steeds ad hoc-
versoeke vir sessies van 
verskeie belanghebbendes 
ontvang. Die aktuele aard van 
verbruikers-beskerming as 
gevolg van die blootstelling in 
die media, het daartoe gelei 
dat baie van hierdie ad hoc-
versoeke aandag kon geniet. 
Die teiken is dus oorskry.

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings

Prestasie-aanwysers en teikens

Onderstaande tabel reflekteer ’n voorbeeld van verslaglewering volgens gestelde mikpunte:
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1.2 aantal 
klagtes ont-
vang

15 597 12 000 10 554 (1 446) Die vooruitskatting van die 
aantal gevalle is dikwels ’n 
uitdagende taak, aangesien 
baie verskillende faktore ’n im-
pak op ’n toename of afname 
in gevalle kan hê. Bowendien 
moet daar op gelet word 
dat ’n aantal bykomende 
klagte-oplossingsowerhede, 
bv. Ombudsman, bedryfslig-
game, gedurende die oor-
sigjaar tydelike goedkeuring 
van die NVK ontvang het om 
gevalle-oplossings-dienste vir 
verbruikers te hanteer. Dit het 
dus aan ’n verbruiker ’n keuse 
van agentskappe gegee om 
vir bystand te nader en daar 
was ’n impak op die aantal 
nuwe gevalle wat ontvang is.

1.3 aantal 
klagtes 
opgelos

19 039 9 000 10 063 1 063 Die syfers vir gevalle-oploss-
ing sluit gevalle uit vorige 
kwartale in, asook gevalle 
wat van die vorige boekjaar 
oorgedra is. as sodanig moet 
die totale oplossings wat 
aangeteken is, in hierdie kon-
teks beskou word.

Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.4 aantal 
inligtings- 
pamflette/
boekies oor 
verbruikers-
beskerming 
saam-gestel 
en onder 
burgers en 
onderne- 
mings ver-
sprei

10 12 12 - -

1.5 aantal werk-
winkels oor 
finansiële 
geletterd-
heid aange-
bied

84 60 89 29 Die teiken is hoofsaaklik 
oorskry weens ’n aantal ad 
hoc-versoeke wat van be-
langstellende partye ontvang 
is. Die bykomende versoeke 
is hanteer in ’n poging om ’n 
reaktiewe en doeltreffende 
diens te lewer.

1.6 aantal by-
woners van 
werkwinkels 
oor finan-
siële gelet-
terdheid

2 509 1 800 2 664 864 Die toename in die aantal ses-
sies uitgevoer het ’n outomat-
iese toename in die aantal 
bywoners van hierdie sess-
ies gehad. Die teiken is dus 
oorskry.

Sub-programme: Liquor Regulation
Sector Specific Indicators

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings
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Subprogram: Drankregulering
Sektor-spesifieke aanwysers

1.1 aantal 
aansoeke 
ontvang 

3 364 1 500 3 308 1 808 Die Wes-Kaapse Drankower-
heid het geen beheer oor die 
aantal aansoeke ontvang nie. 
Die toename kan toegeskryf 
word aan die verhoging in die 
aantal aansoeke om spesiale 
en tydelike lisensies wat oor 
die feestyd ontvang is.

1.2 aantal lisen-
sies uitgereik

916 500 1602 1102 Die aantal sittings deur die 
DLT het toegeneem, asook 
die aantal lisensies wat 
goedgekeur en uitgereik 
is. Die DLT het ook sedert 
Junie 2013 begin om ’n nuwe 
aksieplan met betrekking tot 
sittings te implementeer (met 
die aanstelling van ’n nuwe 
waarnemende adjunk- Voor-
sittende Beampte).

1.3 aantal in-
grypings oor 
bewusma- 
king uitge-
voer

123 100 103 3 Die oorprestasie was die 
gevolg van bykomende in-
grypings wat uitgevoer is. Die 
WKDO het ingrypings gemik 
op skole uitgevoer, aangesien 
die koers van alkoholmisbruik 
by skole hoog was.

1.4 aantal per-
sone bereik 
deur ingry- 
pings oor 
bewusmak-
ing

1 212 800 4 331 3 531 Weens die toename in die 
aantal bewusmakingsess-
ies, kon die Owerheid meer 
mense bereik en vandaar 
die oorprestasie van hierdie 
teiken.

1.5 aantal 
inspeksies 
uitgevoer

2 404 2 000 3 820 1 820 Dit was weens die aan-
tal blitsinspeksies wat in 
samewerking met die SapD 
uitgevoer is.

1.6 aantal pro-
gramme oor 
sosiale ve-
rantwoorde-
likheid 
aangebied

- - - - -

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings

Strategie om gebiede van onderprestasie op te los

Die ekonomiese omgewing waarin die departement werksaam is, is ’n dinamiese een. Dit is dus 
uiters belangrik dat hierdie departement verseker dat alle gestelde teikens markgedrewe en 
vraaggelei is. Hierdie proses van teikens stel is dus uiters kompleks, gegewe die wisselvallige aard 
van die ekonomiese toestande wat spesifiek t.o.v. beleggingsbevordering, handel, werkskepping en 
sakevertroue heers. 

as ’n eerste stap om te verseker dat die program nie op enige van sy prestasie-aanwysers 
onderpresteer nie, het die departement begin met ’n proses waarvolgens aanwysers beter bepaal 
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Naam van 
subprogram

2013/14 2012/13

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000

Verbruikers-
beskerming

10 384 10 384 - 9 846 9 795 51

Drank-regul-
ering

31 097 31 097 - 25 025 25 025 -

Totaal 41 481 41 481 - 34 871 34 820 51

kan word. Die departement het begin met die opstel van ’n Strategiese argitektuur-dokument vir elke 
sektor en tema waarin dit werksaam is. Hierdie dokument stel die program in staat om die omgewing 
te beskryf waarin dit werksaam is, ’n probleemstelling en vervolgens ’n sub-probleemstelling te 
identifiseer en die strategieë en projekte wat hierdie probleme sal mitigeer of regstel, te verwoord. 
alle aanwysers word dus daarop gerig om die werklike uitdagings of markmislukkings in die 
onderskeie werkgebiede reg te stel. Hierdie proses het ook verseker dat die departement sy aandag 
kan fokus op aanwysers wat die dinge meet wat gemeet kan word en behoort te word. Verder maak 
die proses ook voorsiening vir die departement om vir projekte en programme te begroot wat ’n 
direkte impak op die bereiking van doelwitte sal hê.

Dit moet egter in ag geneem word dat prestasie in die verlede ’n primêre maatstaf vir die stel van 
teikens is. Deur die verlede te ondersoek, kan die departement tot ’n sekere mate teikenstelling 
meet volgens enige wysigings in begrotingstoekennings en gepaardgaande veranderinge in 
prestasietendense.

Wat prestasiemonitering betref, word verslae voorsien aan die Rekenpligtige Beampte, wat deur 
middel van een-op-een-vergaderings met elke programbestuurder die prestasie van elke program 
evalueer. prestasie van elke werkgebied word ook maandeliks op vergaderings van die departement 
se topbestuur bespreek. Gebiede van onsekerheid word gedebatteer en regstellende stappe, waar 
nodig, word ooreengekom.

Verder word alle prestasie-inligting op ’n kwartaallikse basis nagegaan in ooreenstemming met 
die kwartaallikse prestasieverslae wat aan die einde van elke kwartaal aan die provinsiale Tesourie 
voorgelê word.

Koppeling van prestasie aan begrotings

’n Bedrag van R41.481 miljoen is gedurende die 2013/14-boekjaar vir die program begroot. Hiervan 
het werknemers se vergoeding R7.574 miljoen, goedere en dienste R2.881 miljoen, oordragte en 
subsidies R30.939 miljoen en betalings vir kapitale uitgawes R87 000 beloop. 

Vergoeding van werknemers het 18.26% van die finale uitgawes van die program uitgemaak. 

Goedere en dienste het 6.94% van die totale finale uitgawes van die program uitgemaak. Die 
toekenning vir goedere en dienste was hoofsaaklik om die tolvrye inbelsentrum van hulp-bronne te 
voorsien. Dit word namens die Wes-Kaapse Regering deur ’n eksterne agentskap bestuur.

Die voorsiening was ook om verbruikers se vlak van bewustheid te verhoog d.m.v. werkswinkels 
oor finansiële geletterdheid en verbruikersopvoeding, wat suksesvol uitgevoer is. Ten spyte van 
die uitdagings wat deur die Kantoor van die Verbruikersbeskermer (KVB) ervaar is ten opsigte van 
hersteldienste, kon hulle daarin slaag om die kostelose dispuutoplossingsdiens aan lede van die 
publiek te bied. 

Oordragte en subsidies het 74.59% van die totale finale uitgawes van die program uitgemaak. Hierdie 
toekenning is hoofsaaklik voorsien vir die inbedryfstelling van die Wes-Kaapse Drank-owerheid 
gedurende die 2013/14-boekjaar. 

Betalings vir kapitale bates het ’n bedrag van R87 000 vir die aankoop van bykomende rekenaars 
ingesluit. 

Subprogramuitgawes
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4.5 PROgRAM 5: EKONOMIESE BEPLANNINg

Doelwit 

Die doel is om strategiese ondersteuning aan die leierskap, m.a.w. die Minister, Departements-hoof en 
die departementele topbestuurspan te voorsien met die onderneming van beplanningsprosesse vir 
’n samehangende visie en strategiese uitkomste. Beleide en programme moet ontwikkel, bevorder en 
toegepas word om beoogde doelwitte te bereik. Met ander woorde, die fokus is op die langtermyn 
perspektief en op die bepaling en realisering van die departement se visie ter ondersteuning van 
korter-termyn planne, toewysing van hulpbronne, kompromisse en sekwensie van beleide.

Programstruktuur

Die program is soos volg gestruktureer:

•	Subprogram	5.1:	Beleid	en	Beplanning

•	Subprogram	5.2:	Navorsing	en	Ontwikkeling

•	Subprogram	5.3:	Kennisbestuur

•	Subprogram	5.4:	Monitering	en	Evaluering

•	Subprogram	5.5:	Wes-Kaapse	Ekonomiese	Ontwikkelingsvennootskap

Strategiese doelwitte vir die oorsigjaar
- Om bewys-gebaseerde provinsiale ekonomiese beleid en strategie-ontwikkeling te koördineer 

en fasiliteer.

- Om ekonomiese navorsing uit te voer en fasiliteer en om ekonomiese ontleding vir 
beleidsontwikkeling te onderneem.

- Om inligting oor die provinsiale ekonomie te ontgin, berg en versprei.

- Om die doeltreffendheid en impak van provinsiale beleide, strategieë, programme en projekte 
en opsigte van ekonomiese ontwikkeling te bepaal.

- Om samewerking oor ekonomiese ontwikkeling deur doeltreffende ekonomiese vennootskappe 
tussen ekonomiese spelers in die streek te bevorder.

Diensleweringsdoelwitte en -aanwysers

Beleid en Beplanning

Die Eenheid vir Ekonomiese Beleid en Beplanning ondersteun die fasilitering en bevordering van 
geïntegreerde beleide, strategieë en programme oor ekonomiese ontwikkeling en voorsien leierskap 
vir ekonomiese beleidsontwikkeling en kennisbestuur, waarvan die meeste by ander programme 
ingeskakel word. Die eenheid het in 2013/14 begin met ’n proses vir die ontwikkeling van ’n bewys-
gebaseerde vyf-jaar strategiese ontwikkelingstrategie vir die Wes-Kaap met die doel om die belyning 
van die belangrike ekonomiese beleide oor die drie vlakke van regering te verbeter. Hierdie oefening 
is in 2013/14 vertraag, aangesien ’n aantal bydraende strategieë in ag geneem moes word. Dit 
moes eers voltooi word voordat die ontwikkeling van ’n samehangende ekonomiese strategie in die 
2014/15-boekjaar voortgesit kan word. Die eenheid het egter hul pogings eerder op die hersiening 
van departementele programstrategieë gefokus met die doel om dit by die oorhoofse strategie te 
inkorporeer. Dit is die rede waarom die eenheid hul teiken om vier strategieë te hersien, oorskry het 
– ’n totaal van agt strategieë is hersien.

Die Eenheid vir Ekonomiese Beplanning was in 2013/14 ook in staat om die departement se 
aktiwiteite op strategiese vlak te monitor en te verseker dat programme en projekte in lyn met die 
breër departementele en provinsiale strategiese agenda is. Dit het d.m.v. die Uitvoerende projekte-
paneelbord plaasgevind, wat die prestasie van die departement se strategiese projekte monitor. Die 



EKONOMIESE ONTWIKKELING EN TOERISME  - WESKaap - BEGROTINGSpOS 1294

departementele strategiese projekte op die paneelbord is suksesvol gelaai en vorderingsverslae is 
aan die uitvoerende gesag oor die departement se prestasies gelewer.

Die eenheid het in 2013/14 leiding aan die voltooiing van konsepwetgewing voorsien, wat die 
provinsiale regering in staat stel om ’n lid van die Ekonomiese Ontwikkelingsvennootskap te word. 
Die Wet op die Lidmaatskap van die Wes-Kaapse Ekonomiese Ontwikkelings-vennootskap is in 
Desember 2013 deur die provinsiale Kabinet goedgekeur. 

Navorsing en ontwikkeling

Die navorsingsverslae wat in 2013/14 deur die eenheid vir Navorsing en Ontwikkeling verskaf is, het 
beter insig oor potensiële gebiede vir ekonomiese groei en werkskepping voorsien. In hierdie verband 
was die eerste fase van die Jelbrandstof-projek, wat deur die Kaapse Skiereiland Universiteit van 
Tegnologie (KSUT) uitgevoer is, ’n groot sukses en die resultate bewys duidelik dat jelbrandstowwe 
in vergelyking met paraffien ’n baie veiliger en gesonder brandstof is vir armoedige gemeenskappe 
om te gebruik. Indien dit ten volle geïmplementeer word, kan dit ’n besparing van ongeveer R100 
miljard vir die nasionale fiskus beteken. 

Die sektorstudies en die gekoppelde ekonometriese model wat in 2013/14 voltooi is, het ook die 
groeiende ekonomiese sektore en hulle skattings vir ekonomiese groei en werkskepping uitgelig. 

Die informele sektorstudie, wat ook in 2013/14 voltooi is, is gebruik as ’n inset vir die informele 
ekonomiese sektore se prestasie, ’n afdeling in die jaarlikse Munisipale Ekonomiese Oorsig en Uitsig 
(MEOU), wat deur provinsiale Tesourie gepubliseer is. Die MEOU verskaf ’n gedisaggregeerde oorsig 
van ekonomiese aktiwiteit op munisipale vlak.

Ekonomiese Ontwikkelingsvennootskap 

Die Ekonomiese Ontwikkelingsvennootskap (EOV) is ingestel en geloods om die ekonomiese agenda 
vir groei, ontwikkeling en insluiting vir Kaapstad en die Wes-Kaap provinsie te lei, te koördineer en 
aan te voer. Dit bied ’n nuwe manier om saam te werk om die streeksekonomie te herontwerp en 
lewer verskillende uitkomste om hoër vlakke van inklusiewe groei te bereik.

Die EOV het in 2013/14 sy mandaat gekonsolideer en het, met die OneCape2040-strategie as sy 
mandaat, ’n spesifieke metode en praktyke gebruik om belanghebbendes en vennote te organiseer, 
motiveer en aan te moedig om ekonomiese verandering en aksie in die Wes-Kaapse streek aan 
te dryf. Ten einde uitvoering te gee aan die metodes en praktyke hierbo genoem, het die EOV sy 
pogings in vier programme verdeel: 

1. Die bou van vennootskappe 

2. Monitering en evaluering van vennootskappe 

3. Onderrig in tegnieke en praktyke m.b.t. vennootskappe 

4. Ondersteuning van vennootskappe

Die EOV het in 2013/14 ’n gesamentlike aansoek aan die Werkfonds Venster 3 in vennootskap met die 
volgende entiteite gekoördineer: Die Stad Kaapstad (Departement Omgewings-hulpbronbestuur) 
as die leidende aansoeker, GreenCape as ’n tegniese vennoot en Seda atlantis Hernubare-energie 
Sake-inkubator as ’n vennoot in sake-ontwikkeling. Die aansoek volg op ’n suksesvolle loodsprojek 
wat voorheen deur die Stad Kaapstad gelewer is, naamlik die Volhoubare Lewensbestaan-projek 
wat in 2010 onderneem is. Dit is in ’n voorstel vir ondernemingsondersteuning herontwerp 
deur rolspelers oor die waardeketting (van toegepaste navorsing tot verskafferontwikkeling) in 
kweekhuis-inisiatiewe saam te trek. Die waarde van die projek word op R100 miljoen geskat en sal 
meer as 50 000 huishoudings in ondergedienste gebiede raak, met ’n potensiaal om op ’n later 
stadium in soortgelyke omgewings uit te rol.

Die EOp-delegasies het in 2013/14 ook die OneCape2040-strategie in geselekteerde gebiede 
geloods, met ’n ruimtelike fokus op die Weskus Vennootskap, Suid-Kaapse streek en die Kaapse 
Metropolitaanse funksionele streek.
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110% Groen vlagskip-ondernemings ontvang hul vlae. Hierdie ondernemings handel in verskeie sektore en 
het almal ingestem om iets prakties te doen wat groen en die ekonomie verbind.

groen Ekonomie 

Vier beleggingsgevalle vir die Groen Ekonomie is in 2013/14 ontwikkel en goedgekeur. Die doel 
van hierdie beleggingsgevalle is om ’n ekonomiese geval vir die geïdentifiseerde prioriteite te 
motiveer. Die eerste beleggingsgeval het op Groen Finansiering gefokus en het die mees gepaste 
meganisme vir die bevordering van belegging in die Groen Ekonomie ondersoek. Die tweede 
beleggingsgeval,	genaamd	“Slim	Lewe	en	Werk”,	het	’n	waardeketting-ontleding	van	die	lae-inkomste	
behuisingsmark voorsien met die doel om mark- en ekonomiese geleenthede te identifiseer. Die 
derde beleggingsgeval het ’n Regulatoriese Impakbepaling van die afvalekonomie in die Wes-
Kaap behels en het die gebiede uitgelig waar ingrypings nodig is om die hindernisse tot groei in 
die afvalsektor te verwyder. Die vierde beleggingsgeval het die beleggingsgeleenthede wat aan 
ons Ekostelsel Goedere & Dienste gekoppel is, ondersoek en het op gebiede van mede-voordele 
gefokus, m.a.w. gebiede waar beleggings voordele vir die private sektor én die regering sal ontsluit. 
Die bevindings van hierdie vier projekte sal in 2014/15 verder gevoer word.

Die Wes-Kaap het oor die algemeen ’n aantreklike ligging geword om sake in hernubare-energie 
en die groen ekonomie te doen as gevolg van GreenCape se katalitiese rol om belegging na die 
provinsie te lok. ’n aantal beleggers het Kaapstad as ’n voorkeur-bestemming vir hulle Groen-
ondernemings gekies, veral in die fotovoltaïese bedryf. Sunpower, Jinko, SolaireDirect/ReneSola, aEG, 
SMa het almal vervaardigingsfasiliteite in die Stad. GRI Renewable Industries, die wind- industriële 
afdeling van die internasionale maatskappy Corporation Gestamp, sal hierdie jaar ’n windtoring-
vervaardigingsfasiliteit in atlantis open. Hierdie fasiliteit sal teen die einde van die jaar ten volle 
operasioneel wees en sal aansienlike geleenthede vir belegging en werkskepping in die Weskus-
streek teweegbring. Van die 64 projekte wat in die REIppp gesetel is, is 60% van die ontwikkelaars 
in die Wes-Kaap gebaseer. Selfs al word van hierdie projekte buite die provinsie geïmplementeer, 
word die komponente steeds hier deur die ondernemings ontwikkel en vervaardig. 

Die 110% Groen program het sy teiken bereik om gedurende 2013/14 ’n totaal van 110 vlagskip-
ondernemings in te skryf. Hierdie ondernemings word in verskeie sektore bedryf en het almal ’n 
verbintenis aangegaan om iets prakties te doen wat groen met die ekonomie verbind. Die 100% 
Groen-span sal voortgaan om die prestasies van die vlagskipmaatskappye in die komende jaar te 
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monitor. ’n aantal innoverende projekte is gedurende die afgelope jaar ten opsigte van 110% Groen 
onderneem:	’n	“Slim	Innovasie	op	Toer”	het	in	Julie	2013	plaasgevind	om	die	groen	innovasie	wat	
in	die	provinsie	plaasvind,	bekend	 te	 stel.	Die	 “Beter	Lewe-uitdaging”	 is	 tydens	hierdie	gebeure	
bekendgestel. Dit is ’n driejarige projek wat ten doel het om groen innovasie in die lae-inkomste 
huisverbeteringsektor te bevorder.

Monitering en Evaluering

Terwyl die aanvaarding van Monitering en Evaluering (M&E) in die Suid-afrikaanse regering (steeds) 
in sy kinderskoene is, sal sekere beleids- en institusionele ontwikkelings die regering en veral die 
departement help om die openbare mandaat vir ’n ‘regering-wye M&E-stelsel’ in departemente te 
vestig, insluitend: 
•	 Institusionalisering	van	M&E	in	die	regering;	via	die	ontstaan	in	2011	van	die	Departement	van	Prestasie-

monitering en -evaluering (DpME) met die mandaat as die toesighoudende departement vir ’n nasionale 
M&E-stelsel in die staatsdiens; 

•	 DPME	se	verskeie	beleidsraamwerke	en	riglyne	sedert	2012;	om	die	praktyk	en	gebruik	van	evaluering	in	
departemente te vorm en reguleer; 

•	 Die	nasionale	BPAI-oefening;	as	’n	ekstern-geverifieerde	bestuursinstrument	vir	die	openbare	sektor	om	
die gehalte van bestuurspraktyke te evalueer; en 

•	 Die	Nasionale	Evalueringsplan,	met	die	Wes-Kaapse	Regering	se	Provinsiale	Evalueringsplan	2013/14;	wat	
die behoefte om na uitkomste-vlak evaluerings te beweeg, beklemtoon. 

Die M&E-eenheid het in die 2013/14-jaar daarna gestreef om sy belyning te verbeter deur gelyktydig 
op beide nasionale en departementele M&E-imperatiewe te reageer; wat deur die volgende 
prestasies en resultate bewys word: 

•	 Oorskryding	van	die	teiken	van	Vlak	3	vir	M&E-volwassenheid,	soos	gemeet	deur	die	nasionale	
BPAI-oefening.	Met	M&E	wat	die	maksimum	gradering	van	’n	Vlak	4	behaal,	is	“die	departement	
se	 (M&E)	 ten	 volle	 in	 ooreenstemming	met	die	 vereistes	 en	dinge	word	 slim	gedoen”.	Die	
oorskot van bewyse om M&E se Vlak 4 van volwassenheid te staaf is in ag geneem, wat 
DEOET se Resultaat-gebaseerde M&E-beleidsraamwerk, planne en die M&E-program ingesluit 
het; en 

•	 Die	evalueringsprogram	het	in	2013/14	vyf	evaluerings	gelewer;	insluitende	prestasie-evaluering	
van departementele uitkomste vir ‘werkgeleenthede’, sektorprestasie en verbruikersbeskerming. 
Dit is aangevul deur ’n moniteringsprogram wat gefokus het op ’n diagnostiese ontleding 
van die moniteringstelsel van implementeringsagente wat deur die departement befonds 
word; terwyl die kwartaallikse M&E-forums daarop ingestel was om ’n kultuur van M&E in die 
departement te institusionaliseer. 
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Uitkomsaanwyser Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2012/13

Kommentaar oor afwykings

Subprogram: Beleid en Beplanning

1.1 Bygewerkte 
provinsiale 
Ekonomiese 
Ontwikkel-
ing-strategie

1 1 - (1) Ontwikkeling van die strategie 
is afgestel in afwagting op die 
afhandeling van bydraende 
strategieë, bv. Groen Strat-
egie.

1.2 aantal 
goedge-
keurde 
beleggings-
gevalle

- 4 4 - -

Subprogram: Navorsing en Ontwikkeling

1.1 Gevestig en 
erken as die 
bewaarplek 
van geloof-
waardige 
provinsiale 
ekonomiese 
intelligensie.

Ten volle 
funksione-
rende 
navorsings-
eenheid

Ten volle 
funksionele 
provinsiale 
ekono-
miese 
intelligen-
sie-stelsel

Ten volle 
funksionele 
provinsiale 
ekono-
miese 
intelligen-
sie-stelsel

- -

Subprogram: Kennisbestuur

1.1 Bewusthe-
idsvlak van 
personeel 
verhoog 
(229 person-
eellede)

109 65% van 
personeel 
ingelig en 
effektief 
om deur 
’n interne 
opname 
gemeet te 
word

11 % van 
personeel 
ingelig en 
effektief 
om deur 
’n interne 
opname 
gemeet te 
word

(54%) Die subprogram het geen 
direkte beheer oor die per-
soneel wat die opname vol-
tooi nie.

Subprogram: Monitering en Evaluering

1.1 Vlak van 
M&E-rypheid

- Vlak 3 van 
M&E-ryp-
heid

Vlak 
4-rypheid 

Met een vlak 
verbeter

Die Monitering en Evaluering-
eenheid kon dokumentêre 
bewyse verskaf ter onder-
steuning van die rypheids-
gradering, wat die minimumv-
ereistes oorskry het.

Subprogram: Wes-Kaapse Ekonomiese Ontwikkelingsvennootskap

1.1 Bygewerkte 
provinsiale 
Ekonomiese 
Ontwikkel-
ing-strategie

1 1 - (1) Ontwikkeling van die strat-
egie is vertraag in afwagting 
op die afhandeling van 
bydraende strategieë, bv. die 
Groen Strategie.
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Subprogram: Beleid en Beplanning
Sektor-spesifieke aanwysers

1.1 aantal 
ekonomiese 
strategieë 
ontwikkel

2 2 - (2) Ontwikkeling van die strategie 
is afgestel in afwagting op die 
afhandeling van bydraende 
strategieë, bv. Groen Strategie.

1.2 aantal 
strategieë 
hersien

7 4 10 6 Die teiken is oorskry aange-
sien die nodige grondwerk vir 
provinsiale strategieë ondern-
eem is.

Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.3 aantal 
strategiese 
beplanning-
sessies

2 2 2 - -

1.4 aantal kwar-
taallikse on-
tledings van 
die projek-
paneelborde

4 4 4 - -

1.5 aantal 
beleggings-
gevalle 
ontwikkel

- 4 4 - -

1.6 aantal vlag-
skip-projekte 
ingeskryf by 
110% Groen

- 110 110 - -

1.7 aantal werk-
winkels in 
die program 
gehou om 
inhiberende 
waardes aan 
te spreek

- 2 2 - -

Subprogram: Navorsing en Ontwikkeling
Sektor-spesifieke aanwyser

1.1 aantal 
navorsings-
verslae 

15 10 11 1 Die doelwit is oortref aange-
sien die nodige navorsings-
grondwerk gedoen is om ’n 
aantal voorgestelde strat-
egieë/raam-werke (informele 
sektor, fietsry-toerisme en 
die identifisering van uitvoer-
markte) in te lig.

1.2 aantal 
navorsing 
en ontwik-
kelings-
inisiatiewe 
ondersteun

1 1 1 - -

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings

Prestasie-aanwysers en teikens 

Onderstaande tabel weerspieël ’n voorbeeld van verslaglewering volgens gestelde teikens:
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Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.1 aantal kwar-
taallikse
ekonomiese 
hersienings

- 3 3 - -

Subprogram: Kennisbestuur
Sektor-spesifieke aanwysers

1.1 aantal 
provinsiale 
ekonomiese 
intelligensie-
verslae 
geproduseer

4 4 6 2

1.2 Ten volle 
funksio-
nerende 
hulpbron-
sentrum

100% ten 
volle funk-
sionerende 
hulpbron-

sentrum

100% funk-
sionerende 
hulpbron-

sentrum

100% funk-
sionerende 
hulpbron-

sentrum

- -

1.3 Ten volle 
geïmplemen-
teerde e-lias-
seringstelsel 
ingevolge 
provinsiale 
riglyne

Instelling 
van e-

liassering-
stelsel in 

die depar-
tement

Terug-
skandering 

van rekords 
van twee 

gekose 
programme

- Geen pro-
gramme is 

terug-skan-
deer nie

as gevolg van die bekends-
telling van die provinsiale EIB-
projek, is die skandering op 
ys geplaas. Die uitrol van die 
projek berus by die DCaS. 

1.4 aantal leer-
netwerke 
gefasiliteer

4 4 3 (1) Die leernetwerk is gekan-
selleer as gevolg van die 
afsterwe van die voormalige 
president Nelson Mandela. 

Subprogram: Monitering en Evaluering
Sektor-spesifieke aanwysers

1.1 aantal 
moniterings-
verslae 
geproduseer

11 10 10 - -

1.2 aantal evalu-
erings ver- 
slae gepro-
duseer

5 5 5 - -

Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.3 aantal 
Subprogram 
M&E-planne 
ontwikkel

5 4 4 - -

1.4 aantal 
samesprek-
ings deur 
M&E-forum

- 4 4 - -

Subprogram: Wes-Kaapse Ekonomiese Ontwikkelingsvennootskap
Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.1 aantal 
ondersteu- 
ningsinisia- 
tiewe aan 
die EOV

4 2 3 1 as gevolg van die aard van 
die werk van die EOV, het ’n 
addisionele inisiatief ontstaan 
wat nie verwag is nie.

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings
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Strategie om gebiede van onderprestasie op te los

Die ekonomiese omgewing waarin die departement werksaam is, is ’n dinamiese een. Dit is dus uiters 
belangrik dat hierdie departement verseker dat alle gestelde teikens markgedrewe en vraaggelei is. 
Hierdie proses van teikens stel is uiters kompleks, gegewe die wisselvallige aard van die ekonomiese 
toestande wat spesifiek t.o.v. beleggingsbevordering, handel, werkskepping en sakevertroue heers. 

as ’n eerste stap om te verseker dat die program nie op enige van sy prestasie-aanwysers 
onderpresteer nie, het die departement begin met ’n proses waarvolgens aanwysers beter bepaal 
kan word. Die departement het begin met die opstel van ’n Strategiese argitektuur-dokument vir elke 
sektor en tema waarin dit werksaam is. Hierdie dokument stel die program in staat om die omgewing 
te beskryf waarin dit werksaam is, ’n probleemstelling en vervolgens ’n sub-probleemstelling te 
identifiseer en die strategieë en projekte wat hierdie probleme sal mitigeer of regstel, te verwoord. 
alle aanwysers word dus daarop gerig om die werklike uitdagings of markmislukkings op die 
onderskeie werkgebiede reg te stel. Hierdie proses het ook verseker dat die departement sy aandag 
kan fokus op aanwysers wat die dinge meet wat gemeet kan word en behoort te word. Verder maak 
die proses ook voorsiening vir die departement om vir projekte en programme te begroot wat ’n 
direkte impak op die bereiking van doelwitte sal hê.

Dit moet egter in ag geneem word dat prestasie in die verlede ’n primêre maatstaf vir die stel van 
teikens is. Deur die verlede te ondersoek, kan die departement tot ’n sekere mate teikenstelling 
meet volgens enige wysigings in begrotingstoekennings en gepaardgaande veranderinge in 
prestasietendense.

Wat prestasiemonitering betref, word verslae voorsien aan die Rekenpligtige Beampte, wat deur 
middel van een-op-een-vergaderings met elke programbestuurder die prestasie van elke program 
evalueer. prestasie van elke werkgebied word ook maandeliks op vergaderings van die departement 
se topbestuur bespreek. Gebiede van onsekerheid word gedebatteer en regstellende stappe, waar 
nodig, word ooreengekom.

Verder word alle prestasie-inligting op ’n kwartaallikse basis nagegaan in ooreenstemming met 
die kwartaallikse prestasieverslae wat aan die einde van elke kwartaal aan die provinsiale Tesourie 
voorgelê word.

Koppeling van prestasie aan begrotings

’n Bedrag van R34.696 miljoen is gedurende die 2013/14-boekjaar vir die program begroot. ’n Oorsig 
van die fondse wat per ekonomiese klassifikasie bestee is, is soos volg:

•	 Vergoeding	 van	 werknemers	 het	 R9.700	 miljoen	 of	 27,96%	 van	 die	 totale	 besteding	
uitgemaak

•	 Goedere	en	dienste	het	R11.096	miljoen	of	31,98%	van	die	totale	besteding	uitgemaak

•	 Oordragte	en	subsidies	het	R13.493	miljoen	of	38,89%	van	die	totale	besteding	uitgemaak

•	 Betalings	vir	kapitale	uitgawes	het	R398	000	beloop	en	

•	 Betalings	aan	finansiële	bates	het	R3	000	beloop.

Die toekenning vir goedere en dienste is hoofsaaklik voorsien vir die Groen Ekonomie-strategiese 
raamwerk en verwesenliking van belegging- en markgeleenthede (R5.888 miljoen) deur RIB afval, 
Groen Finansies, Slim Lewe en Werk en Beleggingskartering. ’n Toekenning van R2.447 miljoen 
is ook voorsien vir navorsingsprojekte soos die Sektor Basislyn-navorsingstudies, Ekonometriese 
Stelsel, Informele Sektor, Globale Entrepreneurskap Monitor (GEM) en plaaslike Ekonomiese 
agendas. Fondse is na GreenCape oorgeplaas (R1.950 miljoen) om die WISp en Slim Meters-projek 
te ondersteun. Die Kaapse Handwerk- en Ontwerpinstituut is ook ondersteun in die bedrag van 
R1.150 miljoen vir die implementering van die Beter Lewe Uitdaging-projek. ’n Toekenning van 
R8.696 miljoen is na die Wes-Kaapse Ekonomiese Ontwikkelings-vennootskap oorgeplaas om 
belanghebbendes en vennote te motiveer en aan te moedig om ekonomiese verandering en aksie 
in die Wes-Kaap deur middel van vier programme te dryf:
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Naam van 
subprogram

2013/14 2012/13

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000

Beleid en 
Beplanning

14 159 14 159 - 9 555 9 547 8

Navorsing en 
Ontwikkeling 

5 781 5 775 6 6 805 6 805

Kennis-
bestuur 

3 149 3 149 - 3 014 3 009 5

Monitering en 
Evaluering 

1 915 1 915 - 2 644 2 644 -

Ekonomiese 
Ontwikkel-
ings-ven-
nootskap

9 692 9 692 - 2 742 2 732 10

Totaal 34 696 34 690 6 24 760 24 737 23

1. Die bou van vennootskappe 

2. Monitering en evaluering van vennootskappe

3. Onderrig in tegnieke en praktyke vir vennootskappe

4. Ondersteuning van vennootskappe

’n Belangrike gebied van lewering vir die EOV was die werk wat verrig is met die formulering van 
die Ekonomiese Transformasieraamwerk wat daarop gemik is om binne die volgende vyf jaar groei 
te versnel en geleenthede aan Wes-Kaapse burgers te bied. ’n Bedrag van R996 000 is vir hierdie 
doel na die entiteit oorgeplaas.

Subprogramuitgawes
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4.6 PROgRAM 6: TOERISME, KUNSTE EN vERMAAK

Doelwit 

Om die toerisme-, kunste- en vermaaksektor in die Wes-Kaap tot voordeel van alle burgers te laat 
groei, te bevorder en te transformeer.

Programstruktuur

Die program is soos volg gestruktureer: 

•	Subprogram	6.1:	Toerismebeplanning

•	Subprogram	6.2:	Toerismegroei	en	-ontwikkeling

•	Subprogram	6.3:	Toerismesektor-transformasie

•	Subprogram	6.4:	Toerismebestemmingsbemarking

•	Subprogram	6.5:	Handelskunste	en	Vermaak

Strategiese doelwitte vir die oorsigjaar
- Om ’n bevorderlike omgewing deur middel van wetgewing, beleid en strategiese ontwikkeling 

te skep.

- Om toerisme na die Wes-Kaap te verhoog deur die ontwikkeling van unieke en innoverende 
toerismeprodukaanbiedings en die daarstelling van ’n bevorderlike omgewing wat besoekers 
se ervaring sal versterk.

- Om transformasie en deelname deur burgers van die provinsie te verhoog om aktief tot die 
toeristebedryf eienaarskap by te dra deur die voorsiening van werk- en sakegeleenthede.

- Om besoeker-aankomste en -besteding in die Wes-Kaap te verhoog deur buitelandse en 
binnelandse bemarkingsgeleenthede te maksimeer, met ’n fokus op vryetyd- en sake-toerisme 
en byeenkomste.

- Die bereiking van bogemiddelde volhoubare ekonomiese groei (gemeet deur uitsette en 
waarde) wat aanleiding gee tot aansienlike nuwe, volhoubare werkgeleenthede.

Diensleweringsdoelwitte en -aanwysers

Die Wes-Kaap het die mees diverse produkaanbieding in terme van toerisme in Suid-afrika en het al 
die nodige bestanddele om ’n leidende bestemming in Suid-afrika en in die internasionale mark te 
word. Die Wes-Kaapse toerismesektor dra 9,8% by tot die provinsiale BBp en ’n geskatte 150 000 
mense is in diens van die toerismesektor.

Terwyl die Wes-Kaap een van Suid-afrika se voorste toerismebestemmings is, moet sy 
toerismepotensiaal ten volle ontgin word. 

Die provinsiaal-goedgekeurde Strategiese Doelwit 1: Om geleenthede vir groei en indiensneming te  
skep,	 bevestig	 dat	 ’n	 belangrike	 kenmerk	 van	 die	 Wes-Kaapse	 ekonomie	 “’n	 florerende	 multi-
dimensionele internasionale toerismebedryf met sterk koppels aan die kreatiewe en kulturele sektore 
is. Dit is ’n ander sektor wat, tot en met die afswaai wat in 2008 begin het, ’n sterk toename in bydrae tot 
die	Wes-Kaapse	ekonomie	getoon	het”.	Strategiese	Doelwit	1	beklemtoon	bestemmingsbemarking	
vir toerisme, bestemmingsbemarking vir groot byeenkomste en ondersteuning vir groeisektore, 
insluitende ondersteuning vir die Toerismesektor.

Die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme het die provinsiale statutêre en 
wetgewende mandaat vir toerisme. Dit reageer op al die elemente van die toeristebedryf, insluitend 
die ontwikkeling, regulering en die bemarking van toerisme. Die Wet op Toerisme, Handel en 
Belegging, 2013 maak voorsiening vir toerismebestemmingsbemarking om deur die Wesgro- 
openbare entiteit geïmplementeer te word.



JAARvERSLAg 2013/14 103

Prestasie van Toerismebestemming

Die Verenigde Nasies Wêreldtoerisme-organisasie (UNWTO) voorspel dat die volgende twee 
dekades wêreldwyd volgehoue groei vir die toerismesektor inhou en dat internasionale toeriste-
aankomste tussen 2010 en 2030 met ’n gemiddeld van 43 miljoen per jaar sal toeneem. Die aantal 
word teen 2030 op 1.8 miljard beraam. 

Die Raad vir Wêreldreis en Toerisme (WTTC) se Reis & Toerisme Ekonomiese Impak 2013 
Wêreldverslag	verklaar	dat	“2012	het	weereens	die	veerkragtigheid	van	die	reis-	en	toerismebedryf	
in die aangesig van voortgesette ekonomiese skommeling gedemonstreer, met ekonomiese groei 
wat vertraag is en selfs negatief in belangrike globale markte was. Die jongste jaarlikse navorsing 
deur WTTC en ons navorsingsvennoot Oxford Economics toon dat reis en toerisme se bydrae 
tot die BBp vir die derde agtereenvolgende jaar in 2012 gegroei het en dat meer as 4 miljoen 
nuwe werkgeleenthede geskep is. Die sterk groei in 2012 was duidelik in die internasionale vraag 
na toerisme, aangesien die aptyt vir reis buite nasionale grense vir vryetyd- en sakebesoekers sterk 
bly.”	

Reis en toerisme se belang vir die breër ekonomie het voortgegaan om in 2012 te groei. Die totale 
bydrae het uit 9% van die globale BBp (VS $6.6 triljoen) bestaan en het meer as 260 miljoen 
werkgeleenthede gegeneer – een in 11 van die wêreld se totale poste. Die bedryf het in 2012 beter 
as die algehele breër ekonomie gevaar en het vinniger gegroei as enige van die noemenswaardige 
industrieë soos vervaardiging, finansiële dienste en die kleinhandel.

Met so ’n veerkragtigheid in vraag en die vermoë om hoë indiensneming te genereer, is die 
belangrikheid van reis en toerisme as ’n instrument vir ekonomiese ontwikkeling en werkskepping 
heel duidelik. Die bedryf het in totaal bygedra tot meer as 10% van alle nuwe werkgeleenthede wat 
in 2012 geskep is. Minder beperkende visumstelsels en ’n afname in strawwe vlakke van belasting sal 
die bedryf help om selfs meer tot breër ekonomiese ontwikkeling by te dra en beter in die duidelike 
vraag na internasionale reis voldoen.

Toeriste-aankomste na Suid-afrika gedurende 2012 het 9 188 368 beloop, wat ’n groei van 10.2% in 
aankomelinge vergeleke met die 8 339 354 toeriste wat in 2011 na die land gereis het, verteenwoordig. 
Die totale buitelandse regstreekse besteding in Suid-afrika gedurende 2012 was R76.4 miljard, ’n 
toename van 7.6% in vergelyking met die R71.0 miljard wat in 2011 deur buitelandse besoekers 
bestee is. Die gemiddelde lengte van verblyf het gedaal van 8.5 nagte per toeris in 2011 na 7.6 
nagte in 2012, wat afgelei is van ’n korter verblyf deur toeriste by die meeste van die bestemming 
se bronmarkte. Dit is ’n wêreldwye tendens wat al Suid-afrika se mededingers beïnvloed as gevolg 
van die ekonomiese afswaai regoor die wêreld. 

Die Wes-Kaap het tussen Januarie en Junie 2013 ’n totaal van 691 862 toeriste-aankomste 
aangeteken, wat ’n 8.0%-verhoging in groei is vergeleke met die 640 440 toeriste wat tussen 
Januarie en Junie 2012 aangeteken is. Die beraamde totale buitelandse regstreekse besteding in die 
eerste helfte van 2013 (Januarie tot Junie) het R8.5 miljard bereik, ’n afname 7.6% in groei vergeleke 
met die R9.2 miljard se besteding wat oor dieselfde tydperk in 2012 bereik is. Die getal bednagte 
wat tussen Januarie en Junie in die Wes-Kaap deur toeriste deurgebring is, was 8 894 413 vergeleke 
met die 8 032 487 bednagte oor dieselfde tydperk in 2012, wat ’n beduidende groei van 10.7% 
verteenwoordig. 

Gedurende die tweede kwartaal van 2013 was die Wes-Kaap verantwoordelik vir 14% van alle Suid-
afrikaanse toeriste-aankomste en het 23.6% van Suid-afrika se toeriste se besteding ontvang. Die 
Wes-Kaap het ook 23.1% van Suid-afrika se bednagte aangeteken. Die grootste gedeelte van die 
aankomelinge in die Wes-Kaap was uit die Europese mark (114 365), gevolg deur afrika en die 
Midde-Ooste (74 426), asië en australië (52 520) en die amerikas (51 547). Die top tien groeimarkte 
vir die Wes-Kaap in die tweede kwartaal van 2013 was van die ontluikende lande soos die BRIC-
markte; China (insluitend Hong Kong) en Indië. Die hoogste groei is deur angola (aangeteken, 
gevolg deur China (insluitend Hong Kong; 213,1%) en Japan (108,0%). 

Die sterk groei in die markte en die positiewe toename wat in die tweede kwartaal van 2013 
aangeteken is, kan grootliks toegeskryf word aan eksterne faktore soos die verswakking van die 
Rand teenoor die belangrikste geldeenhede, tekens van herstel in die Eurosone-krisis asook in die 
algehele ekonomiese omgewing.
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Bestuur van Toerisme, Kunste en vermaak

Die Wes-Kaapse Toerisme, Kunste en Vermaak Vennootskap, wat ’n meganisme vir raadplegende 
bestuur voorsien, is in die 2013/14-boekjaar volgehou. Die Eenheid vir die Bestuur van Toerisme, 
Kunste en Vermaak het sekretariaat-ondersteuning aan die Vennootskap voorsien, wat 13 
samesprekings met 453 lede ingesluit het. Hierdie interaksies het volle sessies onder voorsitterskap 
van Minister alan Winde vir belanghebbendes in toerisme en film ingesluit. Sleutelkwessies soos 
samewerkende toerismebestemmingsbemarking tussen plaaslike, provinsiale en nasionale regering 
is tydens voorgemelde sessies/vergaderings bespreek. Belangrike kwessies soos die aansoekproses 
vir visums is tydens die vergadering met die filmbedryf behandel. Die Subkomitee vir Toerisme-
MHO het een vergadering gedurende die boekjaar gehou oor aangeleenthede rakende toerisme- 
menslike hulpbronontwikkeling.

Toerisme-ontwikkeling

Groei in die toerismebedryf is daarop gefokus om ’n aggressiewe en proaktiewe rol te speel in 
die ontwikkeling van toerismeliggings, aantreklikhede, fasiliteite, roetes, infrastruktuur en die 
omgewing in die algemeen, asook die uitbreiding van toerismeprodukte. Dit word in die Wes-
Kaapse Toerisme-ontwikkelingsplan geformaliseer. Die Wes-Kaapse Toerisme-ontwikkelingsplan 
beklemtoon ’n wyer verspreiding van toeriste deur die provinsie en die identifisering van ekonomiese 
geleenthede, veral ten opsigte van plaaslike ekonomiese ontwikkeling. Dit is in lyn met die Nasionale 
Toerismesektorstrategie.

Daar bestaan ’n behoefte om toerismeroetes te ontwikkel wat vanaf Kaapstad as die beginpunt 
vloei om die verspreiding van besoekers na die ander streke te lok. Die ontwikkeling van hierdie 
toerismeroetes sal oor munisipale grense moet strek en tot die ontwikkeling en bemarking van 
nuut verpakte waarde-vir-geld besoeker-ervarings te lei. Die volgende belangrike toerismeroetes is 
geïdentifiseer:

1. Stad na Weskus

2. Stad na Sentraal Karoo deur die Wynland

3. Stad na Tuinroete deur die Overberg

Wat bogenoemde betref, het die departement in vennootskap met die padowerhede, 48 majestueuse 
bergpasse as unieke (natuurlike) toerisme-ikone in al vyf streke van die Wes-Kaap bevorder. Elkeen 
van die aangewese passe is duidelik gedefinieer (met die amptelike naam en ander tegniese detail, 
insluitende GpS-koördinate), het ’n handelsmerk en toerisme-padtekens ontvang. Meer as 300 
toerisme-rolspelers is as deel van die proses geïdentifiseer, geraadpleeg en by die projek geïntegreer. 
algemene Toerisme-inligtingsborde is in aangewese inhamme in elke pas geplaas en die bemarking 
en interaksie met toeriste en belanghebbendes kan begin.

Die Stad na Weskus-roete

Hierdie projek ontwikkel ’n toerismeroete wat die stad met die omliggende streke van die provinsie 
verbind. Die roete bestaan tans uit vier nodusse en daar is ruimte vir nog vier om in die toekoms 
bygevoeg te word. Die nodusse is soos volg: ! Khwa ttu, Weskus-fossielpark, Clanwilliam Lewende 
Landskap-projek en Griekwa Ratelgat. Die departement het gedurende die 2013/14-boekjaar begin 
met planne om die roete verder te ontwikkel deur ’n addisionele nodus (die Weskus-biosfeer) in 
te sluit en na talle gesprekke met die Weskus en die Nasionale Departement van Toerisme, het die 
departement die sakeplan aan die NDT voorgelê vir UOWp-/SRI-befondsing vir die ontwikkeling 
van die tweede fase van hierdie roete. 

Stad na Sentraal Karoo deur die Wynland

’n Ondersoekende studie word tans in die Sentraal-Karoo vir die ontwikkeling van die roete in 
oorleg met die betrokke rolspelers onderneem. astro-toerisme is geïdentifiseer as ’n nismark wat 
verder saam met NDT, SaNparke en Cape Nature ontwikkel kan word. Die departement is besig om 
die sakeplan met alle relevante rolspelers te fasiliteer, wat vir ’n multi-vennoot belanghebbende-
ooreenkoms in die vorm van ’n MVO met die NDT voorsiening sal maak. Sodra dit afgehandel is, sal 
’n ondersoekende studie in die Wynland-gebied uitgevoer word.
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Stad na Tuinroete deur die Overberg

Die departement het gedurende die 2013/14-boekjaar besprekings in Indië geïnisieer en gefasiliteer 
met verteenwoordigers van die Tuinroete en toeroperateurs wat in Indië gebaseer is om die 
Tuinroete as ’n toeristebestemming van keuse verder te bemark. ’n Ondersoekende studie oor die 
ontwikkeling van hierdie roete sal in die 2014/15-boekjaar plaasvind. 

Kaap Agulhas 

Die departement het gedurende die 2013/14-boekjaar ’n aansoek om befondsing gefasiliteer en dit 
weer by die Nasionale Departement van Toerisme ingedien vir UOWp-befondsing vir die oprigting 
van ’n ikoniese struktuur aan die suidpunt van afrika in agulhas. Die befondsings-aansoek was 
suksesvol vir die volle waarde van die aansoek gedurende September 2013 en R15 miljoen was deur 
NDT aan die projek geallokeer. 

Die sakeplan en implementeringsplan vir die projek is afgehandel en die omgewings-impakstudie is 
in die proses van voltooiing voordat die fisiese ontwikkeling kan begin. Die toegekende fondse sal 
gebruik word vir die ontwikkeling van die ikoniese struktuur, die rehabilitasie van die plantegroei in 
die gebied wat vir die oprigting van die ikoniese struktuur geoormerk is, die herbelyning van die 
wandelpad om te voldoen aan die erfenisverslag wat reeds voltooi is, die plaveisel van die grondpad 
wat tot die vuurtoringgebied lei en die rehabilitasie van die bestaande parkeerterrein. 

Ontwikkeling van Indië as ’n ontluikende mark vir die Wes-Kaap

Indië het na vore gekom as een van die wêreld se snelgroeiendste uitgaande markte, slegs tweede 
na China. Markpotensiaal uit ’n toerisme-oogpunt is gelykstaande aan ongeveer 2 miljoen hoë-end 
reisigers (sake en vryetyd). Indië is een van die top 10 toerismebronmarkte vir Suid-afrika. 79 306 
Indiese toeriste het vanaf Januarie tot September 2012 die land besoek, ’n toename van 18,3% oor 
dieselfde tydperk in 2011. 

Die departement het op grond hiervan gedurende die 2013/14-boekjaar saam met Wesgro aan die 
SaT-padskou na Indië deelgeneem om die provinsie as ’n bestemming vir vryetyd, sakegeleenthede 
en filmbevordering te verteenwoordig, bewustheid oor die bestemming te bou en hulle in te lig oor 
ons aanbiedinge, verhoudings met die plaaslike reishandel te bou en voort te bou op ons verhouding 
met SaT en markinsigte te kry om die spesifieke behoeftes beter te verstaan en kommunikasie 
daarvolgens aan te pas. Die departement het ’n vennootskap tussen die NFVS, Wesgro (Film), 
Gauteng en KZN tesame met die SaT se landbestuurder wat in Indië gebaseer is, gefasiliteer om 
saam te werk aan die bevordering in Indië van Suid-afrika as ’n filmbestemming. 

Toerisme-ondersteuningsdienste

Die Toerisme Veiligheid- en Ondersteuningsprogram, nou in sy negende jaar, het op 28 voorvalle 
van toeriste in nood gereageer en het meer as 10 000 pamflette met veiligheids-wenke vir toeriste 
deur 129 verskillende organisasies en toerismeverenigings versprei. Die Toerisme padtekenraamwerk 
is steeds deur die plaaslike Toerismeskakelkomitees in elke streek geïmplementeer. Dertien 
vergaderings het 72 nuwe aansoeke hanteer, bo en behalwe die 53 Kaapse Bergpas algemene 
Toerisme-inligtingsborde wat suksesvol regoor die Wes-Kaap geïnstalleer is om landelike toerisme 
te bevorder en aan te moedig.

Toerismesektor-transformasie

Deur die Nasionale Departement van Toerisme se vennootskap met die implementering van die 
Uitgebreide Openbare Werkeprogram, het 29 leerders aan Fase 2 deelgeneem en vir ’n tydperk 
van 3-12 maande werkgeleenthede in die bedryf ontvang. Hierdie leerders is ook in voedsel- en 
drankbestuur en huishouding opgelei. Die UOWp-program is in al ses streke van die provinsie met 
die ondersteuning van die bedryf uitgerol. 

as gevolg van die vennootskappe wat met die private en openbare sektor aangegaan is, 
kon die eenheid vir Toerisme Menslike Hulpbrontwikkeling daarin slaag om 594 leerders aan 
opleidingsgeleenthede bloot te stel. Die leerders is opgelei om vraag-geleide kwalifikasies te werf, 
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soos per die CaTHSSETa Sektorvaardigheidsplan wat die kritieke en skaars vaardighede in die 
bedryf geïdentifiseer. Studente is in professionele kookkuns, as assistent-sjef en kelner deur die 
openbare VOO-kolleges opgelei om die huidige vaardigheidstekorte in die bedryf aan te spreek.

Die eenheid het ook die Sa Gasheer/Diensuitnemendheidsprogram aan 212 werknemers in die 
toerisme- en gasvryheidsbedryf in die verskillende Weskusdorpe aangebied, naamlik Clanwilliam, 
Darling, Citrusdal, piketberg, Klawer, Langebaan en paternoster. Die Sa Gasheer-program is ook op 
Robbeneiland aangebied. Die Sa Gasheer is ’n nasionale program wat gerig is op die ontwikkeling 
van voortreflike diensvaardighede en bevorder ’n kultuur van kliëntediens in Suid-afrika. Die 
uitkomste van die opleiding het daartoe gelei dat werknemers se vaardighede in hul werksfunksies 
aangevul is ten einde dienslewering in die toerisme-omgewing te bevorder. Die voordele vir die 
werkgewers is verbeterde kliëntediens wat aan toeriste verskaf word en ’n sterker reputasie in 
terme van vriendelike en gasvrye dienslewering by die bestemming. Deelnemers het aan die einde 
van die tweedaagse opleiding sertifikate en borsspelde ontvang wat hulle identifiseer as persone 
wat verbind is tot die verskaffing van uitstekende diens en om ambassadeurs vir hul gemeenskap 
en vir Suid-afrika op te tree.

Die eenheid het deur die Toerisme Kollektiewe Beursprogram ook aan 38 studente mede-befondsing 
vir hul klasgelde voorsien. Die studente se studievelde is Toerismebestuur, Gasvryheidsbestuur, 
Geleentheidsbestuur en Grafiese Ontwerp. Hierdie program help met die ‘wanbalans’ wat plaasvind 
deur die vaardighede wat deur die skoolstelsel gelewer word en dié wat deur HOI’s benodig word; 
en die ‘wanbalans’ wat plaasvind deur die vaardighede wat in die werkplek benodig word en dié wat 
deur die HOI’s gelewer word om vaardigheidstekorte aan te spreek.

Die Toerisme MHO- en Ondernemingsontwikkellings-eenhede het 104 werksgeleenthede in die 
2013/14-boekjaar gefasiliteer.

Toerisme Ondernemingsontwikkeling het ondersteuning aan 513 toerisme-ondernemings verskaf. 
Die ondernemings is deur die volgende ingrypings ondersteun: Toerisme-sakevaardighede, 
opleiding in aanlyn bemarking en sosiale media, toeroperateursprogram, gastehuisbestuursprogram 
en die toerisme-mentorskapprogram. Opleiding in sosiale media was ’n baie gewilde program 
onder toerisme-ondernemings en was soos altyd oorvolskryf. Die vennootskap met die Toerisme 
Ondernemingsvennootskap (TOV) het ’n geleentheid aan 20 toerisme-ondernemings verskaf om 
aan die Toerisme Mentorskapprogram deel te neem. 

Die subdirektoraat het in vennootskap met DEOET se eenheid vir Ekonomiese Bemagtiging 40 
toerisme-ondernemings gefinansier om SEB-sertifikate te bekom. Die eenheid het ook saam 
met Kaapstad Toerisme, die Stad Kaapstad en Wesgro gewerk om netwerksessies vir toerisme-
ondernemings te reël. Verskillende sprekers van die bedryf is genooi om oor verskeie onderwerpe 
van belang met ondernemings te praat.

Die eenheid het aan die proses deelgeneem om ’n kortlys vir die Opkomende Toerisme-entrepreneur 
van die Jaar-toekenning op te stel. Een van die Wes-Kaap-gebaseerde ondernemings het die 
toekenning gewen en is as die nasionale wenner aangewys. 

Toerisme Regulasie het 1 523 toergidse ingevolge die bepalings van die Wet op Toerisme van 1993 
geregistreer, terwyl 1 103 toergidse ondersoek is as deel van die program om onwettige toergidse te 
identifiseer. Waar daar gevalle van nie-nakoming was, is toergidse aangemoedig om hul registrasie 
te hernu om te  verhoed dat verdere stappe teen hulle geneem word. 

Die eenheid het in vennootskap met Metrorail, HGTS Tours en Delvera die Internasionale Toergids-dag 
gevier deur toergidse op ’n toerismetrein na Stellenbosch Delvera Wynplaas te neem. Uitstappies 
op die plaas het opvoedkundige toere oor olyfproe, ’n pottebakkery-demonstrasie, wynproe, 
bergfietsry en ’n interaktiewe reptielskou ingesluit. 

In Februarie 2013 het die Nasionale Registrateur van Toergidse die toegewing wat deur sy voorganger 
uitgereik is, wat provinsiale Registrateurs die bevoegdheid gegee het om toergidse te registreer 
wat nie CaTHSSETa-sertifikate het nie, onttrek. Dit het beteken dat die provinsiale Registrateur 
nie toergidse se registrasie kon hernu as hulle nie oor ’n CaTHSSETa-sertifikaat beskik het nie. Die 
departement het ‘n regsopsie ondersoek wat ’n aanvaarbare weg sou baan in terme van registrasie.  
Die meerderheid toergidse wat deur hierdie onttrekking geraak is, is gidse wat deur die Kaapse 
Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT) opgelei is. Die departement het ’n reeks gesprekke 
met KSUT gehou om die pad vorentoe te bespreek. Die gevolg was ’n gefaseerde benadering om 
Erkenning van Vorige Leer te bied aan die toergidse wat deur die besluit geraak is. Die department 
sal aan toergidse wie se opleidingsverskaffers nie meer bestaan, ’n herevaluering verskaf.  
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Toerismebestemmingsbemarking

Die Kaapstad & Western Konvensieburo het gedurende die 2013/14-boekjaar 22 bieë vir 
sakegeleenthede ingewin, wat ’n ekonomiese waarde van R415.78 miljoen verteenwoordig. Hulle 
het in hierdie tydperk ook 13 nuwe bieë voorgelê, met ’n geskatte waarde van R84 miljoen en die 
potensiaal om 4 942 afgevaardigdes na die Wes-Kaap te lok. Hulle het ook ’n skoon oudit behaal en 
sodoende hul eksklusiewe lidmaatskap van die BestCities Global alliance gehandhaaf.

’n Totaal van 37 geleenthede met ’n ekonomiese waarde van R1.609 miljard is oor die tydperk 2013/14 
ondersteun. 11 gesamentlike bemarkingsooreenkomste is ook oor dieselfde tydperk aangegaan.

Bemarkingsnavorsing en Intelligensieverslae

Die Wesgro Navorsingseenheid het verskeie interne navorsingsprojekte oor toerisme gedurende 
die 2013/14-boekjaar uitgevoer. Die Wes-Kaapse Toerisme Barometer is in individuele dokumente 
verdeel, naamlik:

•	 Streeksbarometer

•	 Kaap	Karoo

•	 Kaapstad

•	 Kaap	Overberg

•	 Kaap	Weskus

•	 Kaapse	Wynland

•	 Tuinroete	en	Klein	Karoo

Wes-Kaap toerismetendense – bestaande uit globale tendense, nasionale tendense, besoekertendense 
per streek (voettelling, oorsprong van besoekers, grootte van die reisgroep, lengte van verblyf, doel 
van besoek), besoekertendense by nasionale parke, aantrekkingstendense, lughawetendense en 
hawetendense – is ook saamgestel. Die navorsing sal help met ingeligte besluitneming wanneer 
daar met bemarking- en handelbevorderingsinisiatiewe vir toerisme in die Wes-Kaap begin word. 

Handelskunste en vermaak

Handwerk

Handelskunste en Vermaak ondersteun die Kaapse Handwerk- en Ontwerpinstituut (KHOI), 
’n vooraanstaande instelling in die ontwikkeling van die handwerksektor in Suid-afrika en die 
implementeringsagent vir ondernemings- en handelsontwikkeling in die sektor. 

Die KHOI het sy produkaanbieding gekonsolideer en verfyn in die mate dat dit betroubaar, 
aanpasbaar, toeganklik en relevant is vir die meer as 5 000 kreatiewe ondernemings wat op 
hul databasis geregistreer is. 

Die organisasie verskaf ’n holistiese produkaanbieding, wat sowel groep- as een-op-een-
dienste insluit en is in staat om inloop-kliënte behulpsaam te wees. Die konsolidasie van die 
organisasie en die ontwikkeling van interne kundigheid maak ook voorsiening vir progressie 
en entrepreneurs kan terugkeer vir opvolg-ondersteuning wat beteken dat hulle in staat is om 
toenemend vordering te maak. 

Die aantal maatskappye wat oor die jare bygestaan is, groei toenemend. In die 2013/14-
boekjaar is 5 642 maatskappye op die KHOI se databasis geregistreer (gedurende die 2012/13-
boekjaar was hierdie syfer 3 617) en 1 409 unieke besighede is deur die verskillende programme 
ondersteun. Wat handwerk-handelsbevordering en die aantal besighede bygestaan betref, 
het die KHOI sy teiken met 216 oorskry. Die KHOI het ook die jaarlikse teiken van 350 
besighede bygestaan met handwerk-ondernemingsontwikkeling oortref deur bystand aan 1 
165 ondernemings te voorsien. 

Terwyl die departement se fondse hoofsaaklik gebruik word om ondernemings- en handels-
ontwikkeling in die sektor te ondersteun deur die KHOI se kernprogramme: produk-, Mark- en 
Sake-ondersteuning, dien die fondse ook as ’n bykomende hefboom vir waarde-toevoeging 
vir die sektor. In die 2013/14-boekjaar het ’n aantal nuwe projekte en vennote byvoorbeeld 
die omvang en aard van die KHOI se aktiwiteite uitgebrei – bykomend tot bestaande 
kernprogramme en -dienste. Dit sluit in die e-Handel-projek (befonds deur die dti) wat daarop 
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gemik is om ’n e-handelsplatform te skep sodat handwerkondernemings in Suid-afrika aanlyn 
kan verkoop. Voorts het die Departement van die premier aan die KHOI die Gee Groen (110% 
Groen)-projektender toegeken, wat Wes-Kaapse regerings-departemente in staat stel om 
geskenke en konferensie-items van die plaaslike handwerk-KMO’s te verkry.

Die KHOI werk volgens ’n netwerk saam met ’n wye verskeidenheid van organisasies in die 
openbare en private sektor om geleenthede te skep en doeltreffendheid in die waardeketting 
van handwerk en ontwerp te verbeter. 

Film

as die strategiese drywer vir film, het die departement in 2013 ’n drie-jaar Memorandum van 
Verstandhouding met die NFVS onderteken vir:

•	 Die	 identifisering	 van	 ekonomiese	 geleenthede	 met	 betrekking	 tot	 plaaslike	
filmsektorontwikkeling; 

•	 Die	 identifisering	 van	 geleenthede	 en	 dienste	 om	 ontwikkeling	 in	 die	 filmsektor	 te	
bevorder; 

•	 Algemene	 samewerking	 met	 betrekking	 tot	 bemarking	 en	 handel-	 en	 beleggings-
bevordering in die filmsektor; en

•	 Spesifieke	 samewerking	 met	 betrekking	 tot	 geleenthede,	 markte	 en	 feeste	 in	 die	
filmsektor. 

Die Wesgro Handelseenheid het in Junie 2013 die Wes-Kaap as filmbestemming by die 
association for Film Commissioners Locations Expo in Los angeles bevorder om die Nasionale 
Film- en Videostigting op dreef te bring. 

Wesgro het die Kaapstad en Wynland en Encounters Filmfees ondersteun. ’n Filmbestuurder 
is in augustus 2013 aangestel, wat talle bemarkingsgeleenthede vir Wes-Kaapse lokasies 
tot gevolg gehad het. Die dti het missies en gebeure wat in die Film-sakeplan opgevat is, 
ondersteun. Hierdie projekte het die volgende ingesluit: Die Toronto International Film 
Festival (Kanada); London Film Festival (VK) en die pan african Film Festival (Los angeles, 
VSa). Wesgro Film het ook uitvoerder-ontwikkelingsprogramme ondersteun d.m.v. die 
vaardigheidsontwikkeling van vervaardigers wat die Rio Content Market (Brasilië) en die Berlin 
Film Festival (Duitsland) bygewoon het. Die gebeure is wyd deur die dti en die Vereniging 
van Televisie- en Filmtransformasie ondersteun. Voorts is verskeie film-vervaardigers se 
vaardighede opgegradeer deur Wesgro se ondersteuning van die Encounters Filmfees en die 
Music Exchange Master Classes met Trevor Jones.

Big Fish Digital Film, ondersteun deur Wesgro, is bygestaan om vervaardigers se vaardighede 
op te gradeer, wat bygedra het tot die totale aantal produksiemaatskappye wat deur die 
provinsie ondersteun is. Ondernemings is deur die EOp Filmprogram en sake-tot-sake-
vergaderings met French animation (IFaS) en animasie Sa by Kunjani’Mation (Suid-afrika se 
voorste animasiefees) ondersteun. Dit het gelei tot die deurlopende kluster-ontwikkeling van 
die animasiesektor met die dti, animasie Sa en Games South africa om ’n meer mededingende 
aansporing te voorsien. 

Inwaartse missie-ondersteuning het dié met die Réunion Eiland se filmbestuurder, die HUB 
van die KZN Filmkommissie en die Hong Kong Handel en Ontwikkeling-span ingesluit. Die 
gesamentlike markteenwoordigheid van die KZN Filmkommissie en Wesgro by die Hong 
Kong Film Market was ’n eerste vir afrika by die uitstalling. Suid-afrika se verkennende missie 
gedurende hierdie jaar van die Chinese kulturele seisoen was veral belangrik en het tot media-
onderhoude oor die bemarking van Wes-Kaapse lokasies gelei en is in die Chinese media 
gepubliseer. 

Wesgro het as gasheer opgetree vir drie van die ses groot Hollywood-ateljees (Disney, 
paramount en Newline/Warner) en die uitvoerende direkteur van die american Guild of 
producers (wat 6 000 top onafhanklike vervaardigers verteenwoordig). Die interaksie is deur 
alle ondersteuners, naamlik Wesgro Toerisme, Brand South africa, die dti, die konsul-generaal 
van Los angeles asook die NFVS geprys. 



JAARvERSLAg 2013/14 109

Subprogram: Toerismebeplanning

1.1 Kwalitatiewe 
en kwan-
titatiewe 
profiele vir 
Toerisme, 
Kunste en 
Vermaak

1 1 1 - -

Subprogram: Toerismegroei en -ontwikkeling

1.1 Waarde van 
belegging in 
toerisme-in-
frastruktuur

- R2.5m R15m R12.5m Die sakeplan en aansoek 
wat aan die Nasionale De-
partement van Toerisme vir 
befondsing voorgelê is, was 
suksesvol vir die volle waarde 
van die aansoek.

Subprogram: Toerismesektor-transformasie

1.1 aantal 
werks-
geleenthede 
(TMHO en 
TEO)

- 400 104 (296) Die Nasionale Toerisme UOWp 
kon nie die diens-verskaffer 
aanstel om die program te 
implementeer nie en dus het 
die werksgeleenthede nie 
gerealiseer nie. 

Subprogram: Toerismebestemmingsbemarking

1.1 aantal in-
ternasionale 
aankomste 
in die Wes-
Kaap

539 239 1 300 000 691 862 (608 138) Die syfer hang af van die Sa 
Toerisme- kwartaallikse ver-
slae. Die data vir die oorbly-
wende kwartale was nie teen 
die verslag-datum beskikbaar 
nie.

1.2 Interna-
sionale 
buitelandse 
regstreekse 
besteding

R8.3bn R8bn – 
R13bn

R8.5bn - -

1.3 aantal bin-
nelandse 
reise

910 000 2m 1.129m (871 000) Die syfer hang af van die Sa 
Toerisme- kwartaallikse ver-
slae. Die data vir die oorbly-
wende kwartale was nie teen 
die verslag-datum beskikbaar 
nie.

Subprogram: Handelskunste en Vermaak

1.1 Filmbe-
marking, 
handel- en 
beleggings-
bevorde- 
ring –
waarde van 
handel en 
belegging

- R700m – 
R1bn

- (R700m) Die opbrengste moet met die 
uitkomste ooreenstem. Hierdie 
aangeleentheid sal in die fina-
lisering van die volgende vyf-
jaar Filmstrategie aangespreek 
word. 

1.2 Bevordering 
van kuns- 
handwerk – 
waarde van 
handel

- R2m R2.651m R651 000 Meer handels-geleenthede het 
ontstaan, wat tot ’n toename 
in verkope gelei het.  

Uitkomsaanwyser Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings
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Outcome  
Indicator

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande  
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings

1.3 Handwerk 
Ondernem-
ingsontwik-
keling- 
aantal 
ondernem-
ings uitge-
brei

- 175 98 (77) Weens ’n gebrek aan vergelyk-
bare inligting op die opnamev-
orms, kon al die hand-werkers 
nie getel word nie aangesien 
daar geen bewyse was om die 
uitbreiding van ondernemings 
te staaf nie. 

1.4 Handwerk-
sektor-
Ontwikkel-
ings-onder-
steuning 
– waarde van 
finansiering 
bekom

- R5m R6.233m R1.233m Meer geleenthede vir be-
fondsing is deur die jaar 
ervaar. 

Prestasie-aanwysers en teikens 

Onderstaande tabel weerspieël ’n voorbeeld van verslaglewering volgens gestelde teikens:

Subprogram: Toerismebeplanning
Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.1 aantal 
lede mee 
geskakel in 
die WK Toer-
isme, Kunste 
en Vermaak 
Vennootskap

602 300 440 140 Bykomende skakeling met die 
Vennootskap vir Toerisme, 
Kuns en Vermaak is gereël, 
wat daartoe gelei het dat 
meer mense Vennootskap-
geleenthede bygewoon het. 

1.2 aantal 
strategiese 
ondersteun-
ings-ingryp-
ings vir Toer-
isme, Kunste 
& Vermaak 

1 jaarliks-
byge-werk-
te sektor-
strategie 
 
2 situasie-
skrifte

1 jaarliks-
byge-werk-
te sektor-
strategie 
 
2 situasie-
skrifte

1 jaarliks-
byge-werk-
te sektor-
strategie 
 
2 situasie-
skrifte

- -

Subprogram: Toerismegroei en -ontwikkeling
Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.1 aantal in-
frastruktuur-
projekte 
ondersteun

2 1 1 - -

1.2 aantal toe- 
risme-
produkte
ondersteun/ 
ontwikkel
(nismarkte,
roete-
ontwikkeling)

2 2 2 - -

1.3 Tourism Sup-
port Servic-
es: Number 
of tourism 
establish-
ments/ in-
dividuals 
supported/ 
assisted

950 210 225 15 The Tourism Safety and 
Support programme had an 
increased demand for travel 
tips from local tourism offices 
resulting in additional distribu-
tion.

Sub-programme: Tourism Sector Transformation

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings
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1.3 Toerisme- 
ondersteu- 
nings-
dienste: 
aantal van 
toerisme- 
onderne- 
mings/ 
individue 
ondersteun/ 
bygestaan

950 210 225 15 Die Toerisme Veiligheid- en 
Ondersteunings-program het 
’n verhoogde vraag na reis-
wenke van plaaslike toeris-
mekantore gehad, wat tot 
addisionele verspreiding gelei 
het. 

Subprogram: Toerismesektor-transformasie
Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.1 Toerisme-
MHO:
aantal per-
sone opgelei

2 452 430 591 161 Die Toerisme Kollektiewe 
Beurs-program het meer 
aansoekers gehad as gevolg 
van vennoot-skappe wat met 
FEDHaSa en Nelson Mandela 
Metropol-itaanse Universiteit 
se George-kampus gevorm is. 
Die Toerisme VOO-vaardig-
heidsprogram het addisionele 
opleiding vir kelners gereël 
om te verseker dat die VOO-
kolleges hul teikens volgens 
die MVO nakom.

1.2 Toerisme-
onderne- 
mings-
ontwikkeling: 
aantal 
bestaande 
onderne- 
mings by-
gestaan

716 490 513 23 Die eenheid vir Toerisme-
ondernemings-ontwikkeling 
het addisionele opleiding in 
die program oor Toeropera-
teurs en Sosiale Media aange-
bied. 

1.3 Toerisme-
regulering:
aantal 
individue 
geregistreer 
(toergidse)

1 633 1 000 1 477 477 alhoewel hernuwing-kennis-
gewings deur ingrypings ver-
sprei en bewustheid geskep 
word, het die eenheid geen 
beheer oor die aantal toer-
gidse wat registreer of hernu 
nie.

1.4 Toerisme-
regulering:
aantal
individue/
toerisme-
verwante
ondernem-
ings geïns-
pekteer
of gemonitor 
(toergidse)

1 077 1 000 1 108 108 Bykomende inspeksies is deur 
die loop van die jaar deur 
amptenare onderneem. 

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings
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Subprogram: Toerismebestemmingsbemarking
Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.1 Toerisme-
bemarking:
aantal 
GBO’s 
verseker

5 3 11 8 Bykomende befondsing het 
ons in staat gestel om byko-
mende GBO’s aan te gaan. 

1.2 Toerisme-
bemarking:
aantal kon-
ferensiebieë 
verseker

17 20 23 3 Bykomende fondse het ons 
in staat gestel om ’n  byko-
mende bod en uitstalling te 
verseker.

1.3 Toerisme-
bemarking:
Waarde 
van konfe-
rensiebieë 
verseker

R310.23m R360m R415.78m R55.78m Die waarde het verhoog as 
gevolg van die toename in die 
aantal bieë verseker.

1.4 Toerisme-
bemarking:
aantal 
byeenkom-
ste onder- 
steun

19 27 37 10 Die oorprestasie op hierdie 
teiken is gegrond op byko-
mende fondse ontvang, wat 
ons in staat gestel het om 
meer streeks-byeenkomste te 
ondersteun.

1.5 Toerisme-
bemarking: 
Waarde van 
byeenkom-
ste onder- 
steun

R1.301bn R1.2bn R1.609bn R0.409bn Die oorprestasie op hierdie 
teiken is weens die byko-
mende aantal geleenthede 
wat gedurende die jaar 
aangebied is. Daar-benewens 
het die Kaapstad Internasio-
nale	Jazz-fees	in	April	2013	en	
Maart 2014 plaasgevind, wat ’n 
hoër opbrengs op belegging 
tot gevolg gehad het.

Subprogram: Handelskunste en Vermaak
Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.1 Filmbe-
marking, 
handel- en 
beleggings-
bevordering: 
aantal 
ondernem-
ings by-
gestaan

- 50 68 18 Daar was groter belangstelling 
in die Encounters meesterk-
lasse asook in die Big Fish 
meesterklasse.

1.2 Bevorder-
ing van 
handwerk: 
aantal 
ondernem-
ings by-
gestaan

435 180 400 220 Handwerkers is baie gretig om 
hoë-end, kwaliteit produkte te 
produseer en maak dus meer 
gebruik van KHOI se dienste 
om hul produkte te verbeter 
en te verseker dat hulle op 
hoogte bly van die nuutste 
ontwikkelinge in handwerk-
bevordering.

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings
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1.3 Handwerk 
Onderne- 
mings-
ontwikke- 
ling – aantal 
ondernem-
ings by-
gestaan

657 350 1 164 814 aangesien die handwerkbed-
ryf so ’n oop mark is en kom-
petisie al hoe strenger word, 
is dit belangrik dat handwerk-
produsente voor hul mededi-
ngers bly en om hierdie rede 
het die belangstelling en 
deelname aan die ondernem-
ings- en innovasieprogramme 
van die KHOI toegeneem. 

1.4 Ontwikke- 
ling van die 
handwerk-
sektor: 
aantal nuwe 
lede op da-
tabasis

313 50 295 245 Die handwerkbedryf het 
homself as ’n winsgewende 
sektor vir ekonomiese groei en 
deelname bewys en die KHOI 
het homself ook as ’n volhou-
bare ontwikkelingsinstrument 
vir die bedryf bewys. 

1.5 aantal 
ekonomiese
sektorintel-
ligensie-  
verslae 
geproduseer
 

2 2 2 - -

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings

Strategie om gebiede van onderprestasie op te los

Die ekonomiese omgewing waarin die departement werksaam is, is ’n dinamiese een. Dit is dus uiters 
belangrik dat hierdie departement verseker dat alle gestelde teikens markgedrewe en vraaggelei 
is. Hierdie proses van teikens stel iuiters kompleks, gegewe die aard van die ekonomiese toestande 
wat spesifiek t.o.v. beleggingsbevordering, handel, werkskepping en sakevertroue heers. 

as ’n eerste stap om te verseker dat die program nie op enige van sy prestasie-aanwysers 
onderpresteer nie, het die departement begin met ’n proses waarvolgens aanwysers beter bepaal 
kan word. Die departement het ’n Strategiese argitektuur-dokument opgestel  vir elke sektor en 
tema waarin dit werksaam is. Hierdie dokument stel die program in staat om die omgewing te beskryf 
waarin dit werksaam is, ’n probleemstelling en vervolgens ’n sub-probleemstelling te identifiseer en 
die strategieë en projekte wat hierdie probleme sal mitigeer of regstel, te verwoord. alle aanwysers 
word daarop gerig om die werklike uitdagings of mark-mislukkings in die onderskeie werkgebiede 
reg te stel. Hierdie proses verseker ook dat die departement sy aandag kan fokus op aanwysers 
wat meet wat gemeet kan word en behoort te word. Verder maak die proses ook voorsiening vir 
die departement om vir projekte en programme te begroot wat ’n direkte impak op die bereiking 
van doelwitte sal hê.

Dit moet egter in ag geneem word dat prestasie in die verlede ’n primêre maatstaf vir die stel van 
teikens is. Deur die verlede te ondersoek, kan die departement tot ’n sekere mate teikenstelling 
meet volgens enige wysigings in begrotingstoekennings en gepaardgaande veranderinge in 
prestasietendense.

Wat prestasiemonitering betref, word verslae voorsien aan die Rekenpligtige Beampte, wat deur 
middel van een-op-een-vergaderings met elke programbestuurder die prestasie van elke program 
evalueer. prestasie van elke werkgebied word ook maandeliks op vergaderings van die departement 
se topbestuur bespreek. Gebiede van onsekerheid word gedebatteer en regstellende stappe, waar 
nodig, word ooreengekom.

Daarbenewens word alle prestasie-inligting op ’n kwartaallikse basis nagegaan in ooreenstemming 
met die kwartaallikse prestasieverslae wat aan die einde van elke kwartaal aan die provinsiale 
Tesourie voorgelê word.
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Naam van 
subprogram

2013/14 2012/13

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000

Toerisme-
beplanning

3 863 3 863 - 3 561 3 533 28

Toerisme-
groei en 
ontwikkeling

4 838 4 838 - 4 574 4 564 10

Toerismesek-
tor-transfor-
masie

8 702 8 702 - 8 538 8 508 30

Bestemming-
bemarkings-
organisasie

22 600 22 600 - 25 000 25 000 -

Handels- 
kunste &  
Vermaak

7 551 7 551 - 8 740 8 740 -

Totaal 47 554 47 554 - 50 413 50 345 68

Koppeling van prestasie aan begrotings

’n Bedrag van R47.554 miljoen is gedurende die 2013/14-boekjaar vir die program begroot. Hiervan 
het werknemers se vergoeding R12.5 miljoen, goedere en dienste R4.513 miljoen, oordragte en 
subsidies R30.413 miljoen en betalings vir kapitale uitgawes R128 000 beloop. Vergoeding van 
werknemers het in hierdie verband 26.29% van die program se uitgawes uitgemaak.

Goedere en dienste het 9.49% van die finale uitgawes van die program uitgemaak. Die toekenning 
vir goedere en dienste is grotendeels bestee om transformasie en deelname deur burgers van 
die provinsie te verhoog om aktief tot die toeristebedryf by te dra deur die voorsiening van 
werksgeleenthede en sake-eienaarskap.

Deel van die dienslewering vir Toerisme Sektortransformasie het die fasilitering van werkgeleenthede 
in die geteikende sektore deur ondernemingsontwikkeling en menslike hulpbronontwikkeling 
ingesluit. ’n Toekenning van R1.780 miljoen is gemaak om ondernemings by te staan/op te lei en 
om toergidse te registreer. Toerisme Regulasie het 1 477 toergidse ingevolge die bepalings van die 
Wet op Toerisme van 1993 geregistreer. Dit het ook ondersteuning aan 513 toerisme-ondernemings 
deur middel van die volgende ingrypings verskaf: Toerisme-sakevaardighede, opleiding in aanlyn 
bemarking en sosiale media, toeroperateursprogram, gastehuisbestuursprogram en die toerisme-
mentorskapprogram. Met betrekking tot Toerisme Groei en Ontwikkeling, is ’n toekenning van R497 
000 op 53 Kaapse Bergpasse se algemene Toerisme-inligtingsborde bestee. Die borde is suksesvol 
regoor die Wes-Kaap geïnstalleer om landelike toerisme te bevorder en aan te moedig. 

Betalings vir oordragte en subsidies (ten bedrae van R25.1 miljoen) aan Wesgro is voorsien om 
besoeker-aankomste en -besteding in die Wes-Kaap te verhoog deur buitelandse en binnelandse 
bemarkingsgeleenthede te maksimeer, met ’n fokus op vryetyd- en saketoerisme en byeenkomste. 
Fondse is ook toegeken om meer individue en ondernemings aan te moedig om deur innovasie in 
Film en Handwerk hul bestaande ondernemings uit te brei. 

Betalings vir kapitale bates het ’n bedrag van R127 000 vir die aankoop van bykomende rekenaars 
ingesluit. 

Subprogramuitgawes
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4.7 PROgRAM 7: vAARDIgHEIDSONTWIKKELINg EN INNOvASIE

Doelwit

Om die voorsiening van menslike kapitaal-vaardighede, innovasie en tegnologie te fasiliteer ten einde 
in die behoefte aan menslike hulpbronontwikkeling van die Wes-Kaapse ekonomie te voorsien.

Programstruktuur

Die program is soos volg gestruktureer:

•	Subprogram	7.1:	Provinsiale	Vaardigheidskoördinering

•	Subprogram	7.2:	Werkmagontwikkeling

•	Subprogram	7.3:	Innovasie

Strategiese doelwitte vir die oorsigjaar
- Om die strategiese koördinering van vaardigheidsinisiatiewe te verseker om die gaping tussen 

die vraag en aanbod na vaardighede te vernou.

- Om institusionele reëlings te koördineer deur toegang tot beroepsgerigte programme te 
versterk, wat sal lei tot toetree-, intermediêre en hoë-vlak leer en wat die indiensneembaarheid 
van die jeug wat matriek en VOO-kolleges verlaat, in arbeidsabsorberende en prioriteitsektore 
sal verseker

- Die plaaslike Innovasienetwerk (pIN) sal die omgewing van innovasie stimuleer om ekonomiese 
groei en mededingendheid van ondernemings te verbeter.

Diensleweringsdoelwitte en -aanwysers

Die program Vaardigheidsontwikkeling en Innovasie was gedurende die 2013/14-boekjaar aktief 
besig om die talle uitdagings wat deur die oorgang van onderwys na indiensneming teweeggebring 
word, uit die weg te probeer ruim. Vaardigheidsontwikkeling, as ’n groot beperking op hoër vlakke 
van ekonomiese groei en ontwikkeling, bly een van die beleidsprioriteite vir die Wes-Kaapse 
regering. 

Die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOp) ondersteun hierdie beleidsrigting, maar identifiseer nie 
spesifieke inisiatiewe om die ontwikkeling van vaardighede aan te spreek nie. Inteendeel, dit het ’n 
sterk fokus op onderwys- en openbare indiensnemingsinisiatiewe geplaas, waarvan die program 
Vaardigheidsontwikkeling en Innovasie in die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en 
Toerisme uiters belangrik is. 

Die vestiging van die provinsiale Vaardighede Forum en die voortgesette funksionering daarvan in 
2013/14 het gehelp om rolspelers in vaardigheidsontwikkeling bymekaar te bring om geleenthede 
in vaardigheidsontwikkeling te identifiseer en die vele uitdagings wat tans in hierdie ruimte ervaar 
word, aan te spreek. Die fasilitering van toegang tot hulpbronne en die ondersteuning van ingrypings 
vir vaardigheidsontwikkeling, waar nodig, het ook plaasgevind.

Op aanbeveling van die provinsiale Vaardighede Forum, het die program Vaardigheids-koördinering 
in 2013/14 ’n proses met belangegroepe begin om ’n algehele Raamwerk vir Vaardigheidsontwikkeling 
in die provinsie te ontwikkel. ’n Konsepraamwerk vir Vaardigheids-ontwikkeling vir die provinsie 
is nou afgehandel en sal in 2014/15 verder verfyn word. Die doel van die Konsepraamwerk vir 
Vaardigheidsontwikkeling en die verrigtinge van die provinsiale Vaardighede Forum in die 2013/14-
boekjaar was om die beplanning van vaardigheids-ontwikkelingsprosesse met nasionale prioriteite, 
provinsiale ontwikkelings- en plaaslike ekologie te belyn om te verseker dat die gepaste vaardighede 
beskikbaar is en dat die nodige toestande vir ekonomiese strategieë proaktief aangespreek en 
gestimuleer word. 
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Die Vaardigheids-koördineringseenheid reël, onder andere, die Premier se Vaardigheidsraad.  
In September 2013, was “Ontwerp” die tema onder bespreking.

Die provinsiale Vaardighede Forum, bykomend tot die ontwikkeling van ’n algehele raamwerk 
vir vaardigheidsontwikkeling vir die provinsie, het die ontwikkeling van raamwerke vir 
vaardigheidsontwikkeling in Ontwerp, Breëband/IKT en Infrastruktuur aanbeveel. Hierdie 
konsepraamwerke is voltooi en daar word verwag dat dit die grondslag sal vorm vir ’n proaktiewe 
benadering tot die ontwikkeling van die vereiste vaardighede, onder andere, om hierdie bedrywe 
te ondersteun.

Die grondslag vir sterker aanpassing is ook in 2013/14 daargestel met die institusionalisering van 
gereelde skakeling en koördinering van die Sektorale Onderwys- en Opleidingsowerhede (SETa)-
kluster. Die provinsie se ambagsman-ontwikkelingsprogram is een van die begunstigdes van so ’n 
gesamentlike vennootskap en mede-befondsing vir die ambagsman-ontwikkelingsprogram is in die 
2013/14-boekjaar verkry deur Metale en Ingenieurswese (MERSETa) en die Groot- en Kleinhandel 
(W&R SETa). 

Die eenheid vir Vaardigheidskoördinering het deur die provinsiale Vaardighede Forum in 2013/14 ook 
begin werk aan die ontwikkeling van die eerste fase van ’n e-vaardighede-platform. Hierdie inisiatief 
hou groot belofte in as ’n geïntegreerde tegnologie-instrument vir die bevordering van kommunikasie 
t.o.v. inisiatiewe en ingrypings oor vaardigheids-ontwikkeling; uiters nodige loopbaanbewustheid; 
en die bekendstelling van e-leerinhoud en leerderbestuursinisiatiewe om selfbemagtiging vir 
akademiese vordering en uitnemendheid te bereik. Daar word verwag dat die ontwikkeling van ’n 
ten volle funksionele elektroniese vaardighedeplatform leerders oor die onderwysspektrum ook 
sal inlig oor moontlike loopbane en die onderskeie akademiese en ander vereistes daarvan. Dit sal 
help om ingeligte vakkeuses te bevorder, wat die nodige leiding oor akademiese doelwitstelling en 
produktiewe insette in die ekonomie sal en behoort te voorsien. Hierdie portaal sal ook moontlik 
voorsiening kan maak vir die elektroniese oplaai en aflaai van leermateriaal wat aanlyn leer en 
opleiding sal bevorder.
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Die subprogram Werkmagontwikkeling was in staat om indiensneembaarheid in arbeidsabsorberende 
industrieë in die Wes-Kaap verder te bevorder. Dit kon in 2013/14 deur middel van die Werk en 
Vaardighede en ambagsman-ontwikkelingsprogramme toegang tot beroepsgerigte programme 
verhoog. Meer as 1 200 werklose jeug kon toegang tot intree-, intermediêre en hoër vlakke van 
tegniese en sagte opleidingsgeleenthede verkry en is by gasheermaatskappye geplaas waar hulle 
hul vaardighede kon slyp.

Die Werk en Vaardighede-program is in al ses streke van die Wes-Kaap uitgerol. 67% van die 
begunstigdes was vroulik en 33% was manlik. Die maatskappye met die meeste plasings was in 
die sektore van vervaardiging, landbou en toerisme. Seisoenale werk dui gewoonlik ’n afname in 
die absorbering, behoud of aanstelling van nuwe, ongeskoolde plasings aan die einde van die 
vierde kwartaal aan. Daar was egter ’n toename in Werk en Vaardighede in die aantal plasings in 
landbou en vervaardiging. plasings is gereël om vaardighede op te doen, toelaes is medebefonds en 
moontlike werkgeleenthede is in gewoonlik hoë werklose en armoedige gebiede soos, onder andere, 
Bredasdorp, Ceres, Tulbagh, Wolseley aangebied. Die plasing van leerders in gasheermaatskappye 
vir ’n tydperk van tot ses maande het in die vierde kwartaal van 2013/14 plaasgevind en die uitkomste 
van die belegging in hierdie verband sal na verwagting eers in die volgende boekjaar gerealiseer 
word.

’n Groot prestasie van die Werk en Vaardighede-program was die vermoë om fondse te verkry 
om die Wes-Kaapse doelwit met vaardigheidsontwikkeling te bereik. Die program kon addisionele 
befondsing van die Ontwikkelingsbank van Suider-afrika (R63 miljoen oor drie jaar) verkry, wat 
bygedra het tot die toename in opleidings- en plasingsgeleenthede wat hoofsaaklik vir intreevlakposte 
aangebied word. Die ambagsman-ontwikkelingsprogram het fondse van MERSETa (R11.6 miljoen) 
en W&R SETa (R540 000) ontvang om oor die volgende drie jaar bestee te word. Hierdie befondsing 
is geoormerk vir die tweede en derde fases van die bevoegdheid-gebaseerde modulêre opleiding 
om die opleiding van die 202 leerling-ambagsmanne wat by 59 gasheermaatskappye geplaas is, 
aan te vul. Dit sal die leerling-ambagsmanne help met hul voorbereiding vir die ambagstoetse na 
die 2014/15-boekjaar. 

Die subprogram Werkmagontwikkeling het deur die ambagsman-ontwikkelingsprogram die 
grondslag voorsien vir die voorbereiding van jong mense om die tegniese vaardighede aan te leer 
wat hoofsaaklik benodig word om die produktiwiteit en hopelik mettertyd die mededingendheid 
van ons vervaardigingsektor te verbeter. 

Die groot uitdaging waarvoor die span te staan gekom het, was om die werkgereedheid te verbeter 
van die jong mense wat begin werk. Werkgereedheidsvaardighede verwys oor die algemeen na 
grondslag- kognitiewe vaardighede soos lees vir inligting, toegepaste wiskunde, die opspoor van 
inligting, probleemoplossing en kritiese denke en niekognitiewe vaardighede, of sagte vaardighede, 
wat gedefinieer word as persoonlike eienskappe en gedrags-vaardighede soos aanpasbaarheid, 
integriteit, samewerking en werkplekdissipline wat ’n individu se interaksies, loopbaanvooruitsigte 
en werkprestasie verbeter. 

Een van die grootste uitdagings van die programme vir vaardigheidsontwikkeling is om prestasie 
en indiensneming oor tyd te meet, aangesien dit die vermoë vereis om die jong mense te monitor 
nadat hulle die program verlaat het. Die monitering van hierdie leerders is moeilik, want hulle migreer 
dikwels en die meeste van hulle behou soms nie hulle kontakadresse en selfoonnommers nie. In 
gevalle waar sommige nagespoor word, het hulle volle indiensneming bereik nadat hulle deur meer 
as een organisasie geroteer het. Maar, ten spyte van hierdie uitdagings, waar leerders gekontak en 
daar bevestig is dat hulle werk, is erkenning vir die voordele van die Werk en Vaardighede-program 
bevestig.

DEOET het in vennootskap met die Wes-Kaapse Ekonomiese Ontwikkelingsvennootskap (EOV) 
verskeie innovasiewerkswinkels met belangrike nasionale en provinsiale belanghebbendes, insluitend 
die akademie, industrie en die regering gehou om die plaaslike Innovasienetwerk (pIN) te verbeter. 
Die pIN is die somtotaal van aktiwiteite in die streek wat bydra tot innovasies, verbeterde praktyke of 
produkte.	Die	Plaaslike	Innovasienetwerk	sal	voortdurend,	saam	met	die	EOV,	“Uitruil	Laboratorium”-
werkswinkels aanbied om die uitruil van inligting en kennis aktief te bewerkstellig, denkwyses oor 
die deel van inligting te verander en ondersteuning vir projekte regoor die pyplyn van innovasie by 
kommersialisering aan te pas. Die ondersteuning en versterking van pIN is noodsaaklik vir groei en 
werksgeleenthede. 
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Begunstigdes van die Werkmagontwikkeling-program het tydens ‘n funksie in Julie 2013 van hul ervaring in 
die program gepraat en ook hulle nuwe vaardighede gewys.

Huidige vordering met projekte 

•	 Die	Innovasie-eenheid,	in	vennootskap	met	die	Agentskap	vir	Tegnologie-innovasie	(TIA)	en	die	
Stellenbosch Innovasie-distrik, was betrokke by die konseptualisering om ’n webwerfplatform 
te ontwikkel waar inligting oor innovasie gehuisves kan word (insluitend befondsing- en 
beleggingsgeleenthede), waar sosio-ekonomiese en kommersiële uitdagings en geleenthede 
geïdentifiseer kan word en om samewerking, probleemoplossing en die mededingendheid van 
ondernemings aan te moedig en verbeter. 

•	 TIA	en	die	Innovasie-eenheid	werk	tans	saam	aan	’n	loodsprojek	wat	gemik	is	op	die	fasilitering	
van die oordrag van kennis en die verspreiding van tegniese en sakevaardighede deur middel 
van innoverende projekte wat deur hoë-kaliber, onlangs gekwalifiseerde gegradueerdes onder 
die gesamentlike toesig van die onderneming en die universiteit uitgevoer word.

•	 Ten	einde	met	die	volhoubaarheid	van	aktiwiteite	behulpsaam	te	wees,	is	’n	sakeplan	gesamentlik	
deur die Innovasie-eenheid en die EOV ontwikkel om die pIN-programme in die toekoms saam 
te befonds; dit is aan die Departement van Wetenskap en Tegnologie voorgelê. 

Die drie subprogramme dra by tot die strategiese doelwitte van die departement, naamlik om die 
ekonomie te groei en werk te skep.

Ten einde hierdie doelwitte te bereik, het die departement oor die afgelope boekjaar pogings 
aangewend om:
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Subprogram: Provinsiale Vaardigheidskoördinering

1.1 Strategiese 
raam-werke 
vir belangrike 
vaardigheid-
ontwikke- 
lingsektore/ 
instaatstell-
ers

- 1 1 - -

1.2 Waarde van 
ingrypings 
geïmple-
menteer/ 
gefasiliteer

- - - - -

Subprogram: Werkmagontwikkeling 

1.1 aantal poste 
gefasiliteer: 
Werk-en-
Vaardig- 
heidspro-
gram

260 450 106 (344) 2 177 leerders is gedurende 
die moniteringsproses gekon-
tak. Die meerderheid van die 
leerders was egter nie bereik-
baar nie of het hul adres en/of 
kontak-besonderhede verand-
er. Leerders kry dikwels poste 
in die boekjaar, maar ons 
ontvang egter nie die bewyse 
betyds om in die oorsigjaar 
daaroor verslag te doen nie. 

1.2 aantal 
persone se 
ambagte 
getoets 
(ambags-
manne)

- - - - -

1.3 Waarde 
van fondse 
verkry

R1.175m R51m R76.7m R25.7m Die vennootskap met die 
MERSETa en W&R SETa 
vir medebefondsing van die 
ambagsman-ontwikkelings-
program was bykomend tot 
die DBSa se Werkfonds. 

Subprogram: Innovasie

1.1 Funksione- 
rende plaas-
like Inno-
vasienetwerk 

1 1 1 - -

1.2 Waarde 
van fondse 
verkry

- - - - -

Uitkomsaanwyser Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings

•	 Verbeterde	beplanning,	koördinering	en	implementering	van	inisiatiewe	oor	die	vraag	na	en	
aanbod van vaardighede in geselekteerde ekonomiese sektore deur provinsiale, nasionale, 
plaaslike regering, sowel as die openbare en private sektor te verseker.

•	 Inisiatiewe	oor	die	huidige	vraag	na	en	aanbod	van	vaardigheidsontwikkeling	te	bevorder	om	
die provinsie se ekonomiese groeivooruitsigte en indiensneming te verbeter, met ’n spesiale 
klem op werkloses, persone wat vir die eerste keer begin werk en die jeug.

•	 Beter	lewering	op	die	toekomstige	vraag	na	vaardighede	te	verseker	deur	beter	intelligensie	
en inligting oor geselekteerde sektore en strategiese en katalitiese ekonomiese projekte. 
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Prestasie-aanwysers en teikens 

Onderstaande tabel weerspieël ’n voorbeeld van verslaglewering volgens gestelde teikens:

Subprogram: Provinsiale Vaardigheidskoördinering
Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.1 aantal 
samewerk-
ende vaar-
dighede-
ingrypings 
ondersteun

- 3 4 1

1.2 aantal 
samesprek-
ings, forums 
en byeen-
komste

- 10 14 4 Toenemende inisiatiewe om 
gesamentlike vaardighede-
ingrypings te ondersteun, 
bv.: Breëband-raamwerk vir 
Vaardighede en die Raamwerk 
vir Ontwerpvaardighede. 

1.3 Ontwikkeling 
van ’n IT-
bemagtigde 
platform vir 
vaardighede

- 1 - (1) Die SITa (Staatsagentskap vir 
Inligtingstegnologie) het die 
ondertekening van die kontrak, 
wat tot die voltooiing daarvan 
sou lei, vertraag. Die projek sal 
in 2014/15 voltooi word. 

Subprogram: Werkmagontwikkeling
Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.1 aantal 
persone 
opgelei: 
Werk en 
Vaardigheid

790 1 000 1 241 241 Die vraag na leerders 
was hoër as geteiken en 
ondernemings het ’n groter 
poel van leerders versoek om 
vir plasing te kies. 

1.2 aantal 
persone by 
gasheer-
maatskap-
pye geplaas:  
Werk en 
Vaardighede

763 1 000 1 099 99 Die aantal leerders geplaas is 
oorskry weens die toename 
in die vraag na arbeid en 
om voorsiening te maak vir 
moontlike uitvalle as ’n gevolg 
van leerders wat voortydig 
klaarmaak weens werk/studie/
ander geleenthede. 

1.3 aantal 
gasheer-
maatskap-
pye gepas 
by Werk en 
Vaardighede

92 150 65 (85) Die aantal gasheer-maatskap-
pye wat gekies het om 
leerders vir die ses-maande 
tydperk vir ervaringsleer aan 
te stel, was minder as wat 
verwag is weens die feit dat 
minder groter maatskap-
pye meer leerders ingeneem 
het met die doel om hulle na 
voltooiing van die internskap 
te behou.

Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings
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Uitkomsaanwyser 
(Uitset)

Werklike 
prestasie 
2012/13

Beplande 
teiken 

2013/14

Werklike 
prestasie 
2013/14

Afwyking 
van beplande 
teiken teen-
oor werklike 
prestasie vir 

2013/14

Kommentaar oor afwykings

1.4 aantal 
persone in 
gasheer-
maatskap-
pye geplaas: 
ambags-
manne

- 200 202 2 Die aantal leerders geplaas is 
oorskry weens die toename 
in die vraag na arbeid en 
om voorsiening te maak vir 
moontlike uitvalle as ’n gevolg 
van leerders wat voortydig 
klaarmaak weens werk/studie/
ander geleenthede.

Subprogram: Innovasie
Provinsiaal-spesifieke aanwysers

1.1 aantal werk-
groepe vir 
die Streek 
Innovasie 
Netwerk 
ingestel

1 1 1 - -

Strategie om gebiede van onderprestasie op te los

Die ekonomiese omgewing waarin die departement werksaam is, is ’n dinamiese een. Dit is dus uiters 
belangrik dat hierdie departement verseker dat alle gestelde teikens markgedrewe en vraaggelei is. 
Hierdie proses van teikens stel is uiters kompleks, gegewe die wisselvallige aard van die ekonomiese 
toestande wat spesifiek t.o.v. beleggingsbevordering, handel, werkskepping en sakevertroue heers. 

as ’n eerste stap om te verseker dat die program nie op enige van sy prestasie-aanwysers 
onderpresteer nie, het die departement begin met ’n proses waarvolgens aanwysers beter bepaal 
kan word. Die departement het ’n Strategiese argitektuur-dokument opgestel  vir elke sektor 
en tema waarin dit werksaam is. Hierdie dokument stel die program in staat om die omgewing 
te beskryf waarin dit werksaam is, ’n probleemstelling en vervolgens ’n sub-probleemstelling te 
identifiseer en die strategieë en projekte wat hierdie probleme sal mitigeer of regstel, te verwoord. 
alle aanwysers word dus daarop gerig om die werklike uitdagings of markmislukkings in die 
onderskeie werkgebiede reg te stel. Hierdie proses het ook verseker dat die departement sy aandag 
kan fokus op aanwysers wat gemeet kan word en behoort te word. Verder maak die proses ook 
voorsiening vir die departement om vir projekte en programme te begroot wat ’n direkte impak op 
die bereiking van doelwitte sal hê.

Dit moet egter in ag geneem word dat prestasie in die verlede ’n primêre maatstaf vir die stel van 
teikens is. Deur die verlede te ondersoek, kan die departement tot ’n sekere mate teikenstelling 
meet volgens enige wysigings in begrotingstoekennings en gepaardgaande veranderinge in 
prestasietendense.

Wat prestasiemonitering betref, word verslae voorsien aan die Rekenpligtige Beampte, wat deur 
middel van een-op-een-vergaderings met elke programbestuurder die prestasie van elke program 
evalueer. prestasie van elke werkgebied word ook maandeliks op vergaderings van die departement 
se topbestuur bespreek. Gebiede van onsekerheid word gedebatteer en regstellende stappe, waar 
nodig, word ooreengekom.

Daarbenewens word alle prestasie-inligting op ’n kwartaallikse basis nagegaan in ooreenstemming 
met die kwartaallikse prestasieverslae wat aan die einde van elke kwartaal aan die provinsiale 
Tesourie voorgelê word.
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Naam van 
subprogram

2013/14 2012/13

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000

Provinsiale 
Vaardigheids-
koördinering

12 350 12 350 3 805 3 805

Werkmag-
ontwikkeling

20 429 20 429 20 908 20 870 38

Innovasie 1 239 1 239 888 873 15

Bestuur: 
Vaardigheids-
ontwikkeling 
en Innovasie

2 140 2 140 1 088 1 082 6

Totaal 36 158 36 158 26 689 26 630 59

Koppeling van prestasie aan begrotings

’n Bedrag van R36.158 miljoen is gedurende die 2013/14-boekjaar vir die program begroot. Hiervan 
het werknemers se vergoeding R7.386 miljoen, goedere en dienste R13.605 miljoen, oordragte en 
subsidies R14.939 miljoen en betalings vir kapitale uitgawes R228 000 beloop. Vergoeding van 
werknemers het 20.43% van die program se uitgawes uitgemaak. 

Goedere en dienste het 37.63% van die totale finale uitgawes van die program uitgemaak. Die 
toekenning van R890 000 vir goedere en dienste is hoofsaaklik verskaf om samehorigheid tussen 
alle provinsiale en nasionale belanghebbendes te bevorder ten einde ’n omgewing wat bevorderlik 
vir vaardigheidsontwikkeling deur die provinsiale Vaardighede Forum (pVF) is, te verseker. Die 
fokus in die tydperk 2013/14 was op die koördinering van belanghebbendes en katalitiese vraag-
geleide ingrypings. ’n Konsepraamwerk vir Vaardigheidsontwikkeling vir die provinsie is voltooi en 
is in lyn met die beplanning van vaardigheidontwikkelingsprosesse. 

Wat Werkmagontwikkeling betref, was die toekenning van R11.919 miljoen om die werklose jeug te 
help en ondersteun om deur die Werk en Vaardighede-program in ses streke van die Wes-Kaap 
toegang tot werk te verkry. 

Betalings vir oordragte en subsidies het 41.32% van die totale finale uitgawes van die program 
uitgemaak. Die pVF-eenheid het oordragbetalings aan die volgende begunstigdes vir katalitiese vraag-
geleide ingrypings gemaak: Saldanhabaai IOS (R2.813 miljoen), Industriële Ontwikkelingskorporasie 
(R626 000), Kaapse IT-inisiatief (R3.312 miljoen), Learning Cape-inisiatief (R500 000) en drie 
VOO-kolleges (R310 000). Fondse is na die Suid-afrikaanse Olie- en Gasalliansie (R6.136 miljoen) 
oorgedra om die gaping tussen vraag en aanbod in geselekteerde sektore deur die ambagsman-
ontwikkelingsprogram te vernou. Die program het die basis verskaf om jongmense voor te berei om 
die nodige tegniese vaardigheid te bekom om hoofsaaklik produktiwiteit en hopelik mettertyd die 
mededingendheid van die vervaardigingsektor te verbeter. 

Subprogramuitgawes
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5. OpSOMMING VAN FINANSIËLE INLIGTING
 
5.1. Departementele ontvangste

 
Departementele 

ontvangste

2013/14 2012/13

Beraam Werklike  
bedrag  

ingevorder

(Oor-)/Onder-
invordering

Beraam Werklike  
bedrag  

ingevorder

(Oor-)/ 
Onderin-
vordering

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000

- Casino-
belasting

- perdewedren-
belasting

- Dranklisensies 24 000 28 328 (4 328) 13 315 24 822 (11 507)

- Motorvoer-
tuiglisensies

Belastingont-
vangste

24 000 28 328 (4 328) 13 315 24 822 (11 507)

Verkoop van 
goedere en 
dienste buiten 
kapitale bates

270 388 (118) 270 418 (148)

Oordragte 
ontvang

Boetes, 
strafgeld en 
verbeurings

Rente, 
dividende en 
huur vir grond

14 (14) 9 (9)

Verkoop van 
kapitale bates

Finansiële 
transaksies in 
bates en laste

2 851 (2 851) 4 320 (4 320)

Totaal 24 270 31 581 (7 311) 13 585 29 569 (15 984)
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administrasie 33 249 33 249 - 25 254 25 210 44

Geïnte-
greerde 
Ekonomiese 
Ontwikkel-
ings-dienste

50 007 50 007 - 51 322 51 306 16

Handel en 
Sektor-
ontwikkeling

129 828 124 240 5 588 102 276 101 296 980

Sakere- 
gulering en 
Bestuur

41 481 41 481 - 34 871 34 820 51

Ekonomiese 
Beplanning

34 696 34 690 6 24 760 24 737 23

Toerisme, 
Kunste en 
Vermaak

47 554 47 554 - 50 413 50 345 68

Vaardigheids-
ontwikkeling 
en Innovasie

36 158 36 158 - 26 689 26 630 59

Totaal 372 973 367 379 5 594 315 585 314 344 1 241

Naam van 
program

2013/14 2012/13

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

Finale  
begroting

Werklike  
Uitgawes

(Oor-)/Onder- 
besteding

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000

5.2. Programuitgawes

5.3. OORDRAgBETALINgS AAN OPENBARE ENTITEITE 

Naam van 
oordrag-

ontvanger

Tipe 
organisa-

sie

Doel  
waarvoor 

fondse 
aangewend 

is 

Het die 
departe-

ment 
artikel 
38(1)(j) 
van die 
PFMA 
nage-
kom?

Bedrag 
oorgedra 
(R’000)

Bedrag deur 
entiteit  
bestee 

(R’000)

Redes  
waarom  
entiteit 

nie bedrag 
bestee het 

nie

Prestasies 
van die 

openbare 
entiteit

Program 2: Geïntegreerde Ekonomiese Ontwikkelingsdienste

Casidra Skedule 
3 (D)

Finansiële 
onder-
steuning 
aan kwali-
fise-rende 
kleinsake 
en projekte

Ja 5 500 ’n Bedrag 
van R6 058 
936,42 is 
vir projek-
bystand 
goedge-
keur. Rente 
verdien op 
die kapitaal-
bedrag 
en oorge-
draagde 
fondse sal 
gebruik 
word om die 
tekort aan 
fondse wat 
benodig sal 
word, te dek. 

’n Bedrag 
van R421 
984 bly on-
toegeken. 
Die provin-
siale Groei-
fonds is ’n 
vraag-ge-
drewe finan-
siële produk. 
as gevolg 
van die 
kwaliteit van 
die voorstelle 
wat ontvang 
is, kon die 
departe-
ment nie die 
volle toeken-
ning maak 
nie. 

Verwys 
na Deel B, 
program 
2: Geïnte-
greerde 
Ekonomiese 
Ontwikkel-
ings-dienste

’n Bedrag 
van R6 058 
936,42 is 
vir projek-
bystand 
goedge-
keur. Rente 
verdien op 
die kapitaal-
bedrag 
en oorge-
draagde 
fondse sal 
gebruik 
word om die 
tekort aan 
fondse wat 
benodig sal 
word, te dek. 

’n Bedrag 
van R421 
984 bly 
on-toegek-
en. Die 
Provinsiale 
Groeifonds 
is ’n vraag-
gedrewe 
finansiële 
produk. As 
gevolg van 
die kwaliteit 
van die 
voorstelle 
wat ontvang 
is, kon die 
departe-
ment nie die 
volle toeken-
ning maak 
nie. 

Verwys 
na Deel B, 
Program 
2: Geïnte-
greerde 
Ekonomiese 
Ontwikkel-
ings-dienste

Wesgro Schedule 
3 (C)

28 015 21 156 See part B 
programme 
3: Trade and 
Sector  
Develop-
ment

Programme 4: Business Regulation & Governance
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Naam van 
oordrag-

ontvanger

Tipe 
organisa-

sie

Doel  
waarvoor 

fondse 
aangewend 

is 

Het die 
departe-

ment 
artikel 
38(1)(j) 
van die 
PFMA 
nage-
kom?

Bedrag 
oorgedra 
(R’000)

Bedrag deur 
entiteit  
bestee 

(R’000)

Redes  
waarom  
entiteit 

nie bedrag 
bestee het 

nie

Prestasies 
van die 

openbare 
entiteit

Program 3: Handel en Sektorontwikkeling

Wesgro Skedule  
3 (C)

Ja 28 015 21 156 Verwys 
na Deel B, 
program 
3: Handel 
en Sektor-
ontwikkeling

Program 4: Sakeregulering & Bestuur

Die Wes-
Kaapse 
Drank-
owerheid 
(WKDO)

Skedule 
3 (C)

Om klein-
handel-
verkope 
en mikro-
vervaardi-
ging van 
drank in die 
provinsie te 
reguleer.
Dit sal ook 
transfor-
masie van 
die drank-
bedryf in 
die Wes-
Kaap fasi-
liteer deur 
die intrede 
van nuwe 
lisensie-
houers te 
bevorder en 
poog om 
die verant-
woordelike 
gebruik van 
drank te 
verseker.

Ja 30 936 30 936 - Sien Deel 
B program 
4 Sakereg-
ulering & 
Bestuur

Program 6: Toerisme, Kunste & Vermaak

Wesgro Skedule 
3 (C)

Ja 25 100 25 100 - Sien Deel B 
program 6: 
Toerisme, 
Kunste & 
Vermaak.

Program 7: Vaardigheidsontwikkeling en Innovasie

Wesgro Skedule 
3 (C)

Saldanha-
baai IOS 
vaardig-
heidont-
wikkelings-
program 
(voorsien-
ing vir 30 
leerders op 
die am-
bags-man-
program in 
vennoot-
skap met 
KRYGKOR)

Ja 2 813 2 813 - Sien Deel B 
program 7: 
Vaardighe-
ids-ontwik-
keling en 
Innovasie.
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5.4. OORDRAgBETALINgS AAN ALLE ORgANISASIES BUITEN OPENBARE ENTITEITE

Die tabel hieronder toon die oordragbetalings wat vir die tydperk 1 april 2013 tot 31 Maart 2014 
gemaak is.

Naam van 
oordrag-ont-

vanger

Tipe 
organisa-

sie

Doel  
waarvoor 

fondse aange-
wend is 

Het die 
departe-

ment 
artikel 
38(1)(j) 
van die 
PFMA 
nage-
kom?

Bedrag oorge-
dra (R’000)

Bedrag deur 
entiteit  

bestee (R’000)

Redes  
waarom  

entiteit nie be-
drag bestee het 

nie

Program 2: Geïntegreerde Ekonomiese Ontwikkelingsdienste

Nasionale 
Bemagtig-
ingsfonds

Skedule  
3 (a)

Ekonomiese 
Ontwikkeling-
leningsfonds: 
Finansiële 
ondersteun-
ing in die vorm 
van lenings-fi-
nansiering aan 
kwalifiserende 
kleinsake

Ja 4 500 
Totale fondse 
beskikbaar vir 
lenings-finan-
siering aan die 
begin van die 
finansiële tyd-
perk het R619 
124 beloop. 
Bykomen-de 
fondse van 
R4 500 000 
is gedurende 
die tydperk 
oorgedra. ’n 
Transaksie ter 
waarde van 
R3 172 000 is 
egter in Feb-
ruarie 2014 
terugge-trek. 

480 is vir len-
ings finansie-
ring toege-
ken.

Beskikbare 
finansiering soos 
op 31 Maart 2014 
het R7 811 124 
beloop. Die WK 
DEOET /NBF EO 
Fondsinisiatief is 
’n vraag-geleide 
finansiële produk 
wat vereis dat 
’n omsigtighe-
ids-ondersoek 
uitgevoer word 
voordat fondse 
aan kwalifiser-
ende begun-
stigdes toegeken 
word. Soos op 31 
Maart 2014, was 
lenings-aansoeke 
ter waarde van 
R12 450 000 in 
die proses om 
’n omsigtig-he-
idsonder-soek te 
ondergaan. 

Nasionale 
Bemagtig-
ingsfonds

Skedule  
3 (a)

EO-toe-
laagfonds: 
Finansiële 
ondersteun-
ing in die vorm 
van toelaag-fi-
nansiering aan 
kwalifiserende 
kleinsake

Ja 2 100 
Totale beskik-
bare finansier-
ing het R2 748 
361,56 beloop 
– ’n bedrag 
van R648 
361,56 was op 
31 Maart 2014 
onbestee.

2 128 Beskikbare 
finansiering soos 
op 31 Maart 2014 
het R619 544, 
87 beloop. Die 
EO-toelaagfonds 
is ’n vraag-
geleide produk. 
aansoeke vir 
die fonds sal 
in K1 van die 
2014/15-boek-
jaar beoordeel 
word. Daar 
word verwag 
dat alle fondse 
gedurende K1 
bestee/ toegek-
en sal word.

Kleinsake-
ontwikkelings-
agentskap 
(SEDa)

Skedule  
3 (a)

Befondsing 
van 15 toe-
gangs-punte 
wat onderste-
uningsdienste 
in sakeontwik-
keling bied.

Ja 5 000 5 000 -
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Weskus Besig-
heid-ontwik-
kelingsentrum

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Befondsing 
van onderste-
uning vir sake-
ontwikkeling 
op die Weskus 

Ja 550 465 Fondse oorge-
dra om koste te 
dek wat deur 
voortdurende 
dienslewering 
aangegaan word.

The Business 
Place

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Befondsing 
van onderste-
uning vir sake-
ontwikkeling 
philippi en 
Khayelitsha

Ja 550 540 Fondse oorge-
dra om koste te 
dek wat deur 
voortdurende 
dienslewering 
aangegaan word.

Program 3: Handel en Sektorontwikkeling

Business Pro-
cess enabling 
South Africa 
(BPeSA)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Kluster-
ontwikkeling 

Ja 4 500 4 357 Die befondsing 
is geoormerk vir 
klusters en sal 
teen middel-Ju-
nie 2014 bestee 
word.

Kaapse Klere- 
en Tekstielk-
luster (KKTK)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Kluster-
ontwikkeling

Ja 2 500 2 380 Die balans sal 
teen die einde 
van Mei 2014 
bestee word.

Kaapse Moder-
aad (KMR)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Kluster-
ontwikkeling

Ja 2 500 2 500 -

CLOTEX Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Kluster-
ontwikkeling

Ja 3 000 1 318 Die fondse is 
toegeken vir 
bedryfs-uit-
gawes totdat die 
2014-oordrag 
deurgaan. Hi-
erdie fondse sal 
teen middel  
Junie 2014 
bestee word.

Kaapse  
Inligtingsteg-
nologieinisia-
tief (KITI)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Kluster-
ontwikkeling

Ja 3 000 967 Die oorskotte 
bestaan uit 
toegewese 
fondse vir die 
volgende pro-
jekte – Capacity, 
The Barn, KITIS-
bedryfs-uitgawes 
en navorsing. 
Hierdie projekte 
strek histories 
oor twee boek-
jare en fondse sal 
teen middel-Ju-
nie 2014 bestee 
word.

Naam van 
oordrag-ont-

vanger

Tipe 
organisa-

sie

Doel  
waarvoor 

fondse aange-
wend is 

Het die 
departe-

ment 
artikel 
38(1)(j) 
van die 
PFMA 
nage-
kom?

Bedrag oorge-
dra (R’000)

Bedrag deur 
entiteit  

bestee (R’000)

Redes  
waarom  

entiteit nie be-
drag bestee het 

nie
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Naam van 
oordrag-ont-

vanger

Tipe 
organisa-

sie

Doel  
waarvoor 

fondse aange-
wend is 

Het die 
departe-

ment 
artikel 
38(1)(j) 
van die 
PFMA 
nage-
kom?

Bedrag oorge-
dra (R’000)

Bedrag deur 
entiteit  

bestee (R’000)

Redes  
waarom  

entiteit nie be-
drag bestee het 

nie

GreenCape Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Kluster-
ontwikkeling 
en projekte

Ja 7 500 7 199 Die fondse is 
geoormerk vir 
bedryfs- en pro-
jek-uitgawes en 
sal teen die einde 
van Mei 2014 
bestee word.

Suid-
Afrikaanse 
Heuning-
bostee-
vereniging 
(SAHTV)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Kluster-
ontwikkeling

Ja 500 492 Oordrag het laat 
in die boekjaar 
plaasgevind. 
Die oorskot 
is geoormerk 
vir bedryfs-
uitgawes en sal 
teen die einde 
van Mei 2014 
bestee word.

Suid-
Afrikaanse 
Olie- en 
Gas-alliansie 
(SAOGA)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Kluster-
ontwikkeling

Ja 4 864 4 083 Fondse is 
geoormerk vir 
vaardigheids-
projekte wat laat 
in die boek-
jaar begin het. 
Fondse sal teen 
middel-Junie 
2014 bestee 
word.

Wes-Kaapse 
Akwakultuur 
Ontwikkeling-
inisiatief 
(WKAOI)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Kluster-
ontwikkeling

Ja 2 300 2 153 Die balans is 
vir bedryfs-
uitgawes en sal 
teen middel-
Maart 2014 
bestee word.

Wes-Kaapse 
Meubel-
inisiatief
(WKMI)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Kluster-
ontwikkeling

Ja 400  400 -

Wes-Kaapse 
Fyn Voedsel-
inisiatief
(WKFVI)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Kluster-
ontwikkeling

Ja 1 500 1 428 Die saldo van 
die fondse is 
geoormerk vir 
bedryfs-uitgawes 
en sal teen mid-
del-Junie 2014 
bestee word.

Wes-Kaapse 
Bewerking-
inisiatief 
(WKBI)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Kluster-
ontwikkeling

Ja 1 000 667 Die banksaldo is 
verdeel tussen 
R77 000 vir bed-
ryfs-uitgawes 
en R255 000 vir 
BTW-opgawes 
wat nog her-
toegeken moet 
word. Die fondse 
sal teen middel-
Junie 2014 
bestee word.
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Naam van 
oordrag-ont-

vanger

Tipe 
organisa-

sie

Doel  
waarvoor 

fondse aange-
wend is 

Het die 
departe-

ment 
artikel 
38(1)(j) 
van die 
PFMA 
nage-
kom?

Bedrag oorge-
dra (R’000)

Bedrag deur 
entiteit  

bestee (R’000)

Redes  
waarom  

entiteit nie be-
drag bestee het 

nie

Kaapse 
Inligtings-teg-
nologie-inisia-
tief (KITI)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Vestig ’n ge-
meenskaplike 
Barn

Ja 2 400 1 259 Kaapse IT-
inisiatief, The 
Barn, wag vir die 
Lookout Hill-
perseel, wat deur 
die Khayelitsha 
Kommissie van 
Ondersoek 
beklee word. Dit 
het die vertrag-
ing in die projek 
veroorsaak.

Big Data 
(SKA)

Sake-
entiteit in 
die NRF 

Ontwikkel ’n 
haalbaarheid-
studie vir ’n 
Big Data-
fasiliteit en 
implementeer 
die Big Data 
africa-pro-
gram 

Ja 1 200 663 Formalisering 
van die univer-
siteit-vennoot 
vir Big Data 
africa-gedeelte 
van projek het 
langer geneem 
as wat verwag 
is. Fondse sal na 
verwagting teen 
Desember 2014 
bestee word.

Stad Kaapstad 
– ICAN-
sentrum

Munisi-
paliteit

Opknapping 
en uitrusting 
van perseel vir 
ICaN-sentrum 

Ja 2 350 0 Fondse sal slegs 
in die Stad se 
begroting vir 
hulle 14/15- 
boekjaar: Julie 
2014 reflekteer. 
Fondse sal na 
verwagting teen 
Desember 2014 
bestee word. 

Universiteit 
van die Wes-
Kaap – ICAN-
sentrum

Uni-ver-
siteit

Opleiding 
van 4 sone-
koördinasie en 
ontwikkeling 
van kwali-
fikasie vir 2 
nis-gebiede 
vir die ICaN-
sentrum 

Ja 550 0 Begroting is 
slegs in Maart 
2014 oorge-
dra. Daar is 
’n vertraging 
want UWK is 
afhanklik van die 
aanstelling van 
die operateur. 
Fondse sal na 
verwagting teen 
Desember 2014 
bestee word. 

Saldanhabaai 
Munisipaliteit

Munisi-
paliteit

Implementer-
ing van fase 1 
van die draad-
lose netwerk 

Ja 2 800 0 Geen bieë was 
nakomend nie, 
tender is weer 
geadverteer. 
SBM het by pT 
aansoek gedoen 
vir ’n oordraging 
ten einde in die 
nuwe munisipale 
boekjaar ’n di-
ensverskaffer aan 
te stel.
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Naam van 
oordrag-ont-

vanger

Tipe 
organisa-

sie

Doel  
waarvoor 

fondse aange-
wend is 

Het die 
departe-

ment 
artikel 
38(1)(j) 
van die 
PFMA 
nage-
kom?

Bedrag oorge-
dra (R’000)

Bedrag deur 
entiteit  

bestee (R’000)

Redes  
waarom  

entiteit nie be-
drag bestee het 

nie

Digital Village Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Implementer-
ing van draad-
lose brand-
punte 

Ja 2 000 1 702 Fondse is eers 
in Maart 2014 
oorgedra en sal 
na verwagting 
teen Oktober 
2014 bestee 
word. 

Home of 
Compassion

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Implementer-
ing van fase 1 
van die draad-
lose netwerk 

Ja 2 000 1 499 Fondse is eers 
in Maart 2014 
oorgedra en sal 
na verwagting 
teen Oktober 
2014 bestee 
word. 

Project Isizwe Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Implementer-
ing van draad-
lose brand-
punte 

Ja 2 000 0 Fondse is eers 
in Maart 2014 
oorgedra en sal 
na verwagting 
teen Oktober 
2014 bestee 
word. 

Kaapse 
Inligtings-
tegnologie-
inisiatief (KITI)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Ontleding 
van ekostel-
sels vir die 
e-vaardighede-
platforms 

Ja 999  615 Finale lewerbare 
vertraag weens 
gelyktydige 
SITa570-proses. 
Die balans sal in 
Mei 2014 bestee 
word.

Kaapse 
Handwerk- en 
Ontwerp-
instituut 
(KHOI)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Ontwikkel ’n 
ontleding oor 
sake-geleen-
thede en ’n 
sakemodel

Ja 5 545 2 392 Laaste oordrag-
betaling aan die 
begunstigde het 
laat in die vorige 
boekjaar plaas-
gevind. Die saldo 
is toegewys vir 
die bestuur van 
die projek en sal 
teen middel-Ju-
nie 2014 bestee 
word.

Kaapstad 
Vennootskap 
(KSV)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Bemarking en 
koördinering 
van The Fringe

Ja 800 800 -

Program 5: Ekonomiese Beplanning

GreenCape Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Implementer-
ing van die 
Wes-Kaapse 
Industriële 
Simbiose-pro-
gram en Slim 
Meters-projek

Ja 1 950 1 950 -

Cape Craft 
and Design 
Institute 
(CCDI)

Non 
profit 
Institute

To undertake 
the project 
management 
function of the 
Better Living 
Challenge

Ja 1 150 1 150 -
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Naam van 
oordrag-ont-

vanger

Tipe 
organisa-

sie

Doel  
waarvoor 

fondse aange-
wend is 

Het die 
departe-

ment 
artikel 
38(1)(j) 
van die 
PFMA 
nage-
kom?

Bedrag oorge-
dra (R’000)

Bedrag deur 
entiteit  

bestee (R’000)

Redes  
waarom  

entiteit nie be-
drag bestee het 

nie

Kaapse 
Handwerk- en 
Ontwerp-
inisiatief 
(KHOI)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Om die pro-
jekbestuurs-
funksie van die 
Beter Lewe-
uitdaging te 
onderneem

Ja 1 150 1 150 -

Wes-Kaapse 
Ekonomiese 
Ontwikkelings-
vennootskap 
(WKEOV)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Om innovasie 
en die werk 
wat onder die 
“Vennootskap	
vir	Innovasie”-
program 
onderneem 
word, te 
bevorder en 
die voortset-
ting van die 
inligting wat 
tydens die 
“Slim	Innovasie	
op	Toer”-pro-
jek ingesamel 
is, te verseker.

Ja 650 650 -

Wes-Kaapse 
Ekonomiese 
Ontwikkelings-
vennootskap 
(WKEOV)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Bedryfskoste Ja 8 696 8 491 Die saldo van 
die fondse is 
geoormerk 
vir bedryfs-
uitgawes en sal 
teen middel-Ju-
nie 2014 bestee 
word.

Wes-Kaapse 
Ekonomiese 
Ontwikkelings-
vennootskap 
(WKEOV)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Die formuler-
ing van die 
Raam-werk vir 
Ekonomiese 
Transformasie 
wat daarop 
gemik is om 
binne die vol-
gende 5 jaar 
groei te ver-
snel en geleen-
thede aan 
Wes-Kaapse 
burgers te 
bied. 

Ja 995 995 -

Program 6: Toerisme, Kunste & Vermaak

Kaapse 
Handwerk- en 
Ontwerp-
inisiatief 
(KHOI)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Ontwikkel-
ing van die 
handwerksek-
tor

Ja 4 000 4 000 -
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Program 7: Vaardigheidsontwikkeling en Innovasie

Kaapse 
Handwerk- en 
Ontwerp-insti-
tuut (KKOI)

Non 
profit 
Institute

Develop and 
implement a 
design skills 
strategy

Ja 1 225 816 The balance of 
the funds will be 
spent by mid-
June 2014.

Kaapse 
Inligtings-teg-
nologie-inisia-
tief (KITI)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Die ontwerp 
van ‘n e-vaar-
dighede-plat-
form. Belang-
hebbendes kan 
op ’n virtuele 
platform oor 
vaardigheids-
ontwikkeling 
kommunikeer, 
wat die aan-
passing van en 
samewerking 
oor vaardighe-
ids-inisiatiewe 
verbeter.
’n Nagraadse 
kursus in IKT-
infrastruktuur 
en sagte vaar-
dighede sal 
geïmplemen-
teer word. 

Ja 3 312 - Die IKT-projek 
het die wer-
wing van leerd-
ers geïnisieer 
en die projek 
sal in 2014/15 
geïmplement-
eer word. Die 
e-Vaardighede-
platform is in 
2013 geïnisieer 
en die sleutel-
aktiwiteite sal 
in 2014 uitgerol 
word. 

Learning Cape 
Initiative

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

Toelaagfondse 
vir bedryfsver-
eistes

Ja 500 500 -

Kollege van 
Kaapstad

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

’n Vennootskap 
tussen DEOET 
en die Departe-
ment van 
Gesondheid, 
die Stad Kaap-
stad, Krygstuig-
korporasie van 
Suid-afrika 
Bpk, Suid-afri-
kaanse Olie- en 
Gas-alliansie 
en Impe-
rial Tegniese 
Opleidings-
akademie is 
begin om ’n 
RpL bewys-
van-konsep uit 
te voer sodat 
die proses met 
20 kandidate 
getoets en 
vir verdere 
implementering 
aangepas kan 
word. 

Ja 93 93 -

Naam van 
oordrag-ont-

vanger

Tipe 
organisa-

sie

Doel  
waarvoor 

fondse aange-
wend is 

Het die 
departe-

ment 
artikel 
38(1)(j) 
van die 
PFMA 
nage-
kom?

Bedrag oorge-
dra (R’000)

Bedrag deur 
entiteit  

bestee (R’000)

Redes  
waarom  

entiteit nie be-
drag bestee het 

nie
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Naam van 
oordrag-ont-

vanger

Tipe 
organisa-

sie

Doel  
waarvoor 

fondse aange-
wend is 

Het die 
departe-

ment 
artikel 
38(1)(j) 
van die 
PFMA 
nage-
kom?

Bedrag oorge-
dra (R’000)

Bedrag deur 
entiteit  

bestee (R’000)

Redes  
waarom  

entiteit nie be-
drag bestee het 

nie

Northlink  
Kollege

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

’n Vennootskap 
tussen DEOET 
en die Departe-
ment van 
Gesondheid, die 
Stad Kaapstad, 
Krygstuig-
korporasie van 
Suid-afrika Bpk, 
Suid-afrikaanse 
Olie- en Gasal-
liansie en Impe-
rial Tegniese 
Opleidings-
akademie is 
begin om ’n 
RpL bewys-
van-konsep uit 
te voer sodat 
die proses 
met 20 kandi-
date getoets 
en vir verdere 
implementering 
aangepas kan 
word.

Ja 109 109 -

Valsbaai  
Kollege

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

’n Vennootskap 
tussen DEOET 
en die Departe-
ment van 
Gesondheid, die 
Stad Kaapstad, 
Krygstuig-
korporasie van 
Suid-afrika Bpk, 
Suid-afrikaanse 
Olie- en Gasal-
liansie en Impe-
rial Tegniese 
Opleidings-
akademie is 
begin om ’n 
RpL bewys-
van-konsep uit 
te voer sodat 
die proses 
met 20 kandi-
date getoets 
en vir verdere 
implementering 
aangepas kan 
word.

Ja 109 109 -
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Suid-Afri-
kaanse Olie- 
en Gas-allian-
sie (SAOGA)

Instituut 
sonder 
wins-
bejag

plasing in die 
werkplek vir 
leerling-am-
bagsmanne

Ja 6 136 1 536 Besparings van 
leerders se toe-
laes sal in 2014 
gebruik word ter-
wyl die leerders 
die 18-maande 
plasings voltooi. 

Nywerheid-
ontwikkelings-
korporasie 
(NOK)

Haalbaarheid-
studie vir die 
instelling /
uitbreiding van 
’n ambagsman-
vaardighede-
fasiliteit is 
uitgevoer

Ja 626 626 -

Naam van 
oordrag-ont-

vanger

Tipe 
organisa-

sie

Doel  
waarvoor 

fondse aange-
wend is 

Het die 
departe-

ment 
artikel 
38(1)(j) 
van die 
PFMA 
nage-
kom?

Bedrag oorge-
dra (R’000)

Bedrag deur 
entiteit  

bestee (R’000)

Redes  
waarom  

entiteit nie be-
drag bestee het 

nie

5.5.  voorwaardelike Toelaes en geoormerkte Fondse Betaal

Nie van toepassing nie

5.6. voorwaardelike Toelaes en geoormerkte Fondse Ontvang

Nie van toepassing nie
 

5.7. Donateursfondse Ontvang

Nie van toepassing nie

5.8. Kapitale Belegging, Onderhoud en Batebestuursplan

vordering met die implementering van die kapitaal-, beleggings- en batebestuursplan. 

Nie van toepassing nie

Infrastruktuurprojekte wat in die lopende jaar voltooi is en die vordering in vergelyking met wat 
aan die begin van die jaar beplan is. verskaf redes vir wesenlike afwykings (2% afwyking).

Nie van toepassing nie

Infrastruktuurprojekte wat tans aan die gang is (lys projekte) en wanneer hulle na verwagting 
voltooi sal word.

Bates sal ingevolge die batebestuursbeleid vervang word. Die departement sal gedurende die 
boekjaar 2014/15 ’n herstrukturering van alle verdiepings en kantore ondergaan, wat deur die 
Departement van Vervoer en Openbare Werke uitgevoer sal word.
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Planne om enige huidige fasiliteite te sluit of afgradeer.

Nie van toepassing nie

vordering met die instandhouding van infrastruktuur.

Nie van toepassing nie

verwikkelinge met betrekking tot bogenoemde wat na verwagting ’n impak op die 
departement se huidige besteding sal hê.

Nie van toepassing nie

Besonderhede oor hoe batebesit gedurende die oorsigtydperk verander het, insluitend inligting 
oor vervreemding, afskrywing en verlies as gevolg van diefstal. 

’n Totaal van 173 bates is gedurende die boekjaar 2013/14 vervreem. 

’n Totaal van 387 bates is gedurende die boekjaar aan die Wes-Kaapse Drankowerheid oorgedra. 
Oordragte vorm deel van vervreemdings in die Finansiële Jaarstate se insette. 

Maatreëls is ingestel om te verseker dat die departement se bateregister gedurende die 
oorsigtydperk bygehou is.

Die baterekords word daagliks bygehou, met inagneming van alle toepaslike voorskrifte en 
riglyne vir batebestuur. Die bateregister, LOGIS-registers en die BaS-stelsel word maandeliks 
gerekonsilieer om te verseker dat alle registers volledig en korrek is.

Die huidige stand van die departement se kapitale bates, byvoorbeeld watter persentasie is in 
’n goeie, billike of swak toestand?

•	 75	%	is	in	’n	goeie	toestand

•	 23%	is	in	’n	billike	toestand

•	 2%	is	in	’n	swak	toestand

groot instandhoudingsprojekte is gedurende die oorsigtydperk onderneem.

Geen groot instandhoudingsprojekte is gedurende die oorsigtydperk onderneem nie. Bates word 
in stand gehou ingevolge die vervaardiger se diensboek, en soos vereis.

vordering gemaak om die agterstand in instandhouding gedurende die oorsigtydperk te 
behandel, byvoorbeeld, het die agterstand gegroei of kleiner geword? Is die tempo van 
vordering volgens plan? Indien nie, waarom nie en watter maatreëls is ingestel om op koers te 
bly? 

Nie van toepassing nie
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Infrastruktuur-

projekte

2013/14 2012/13

Finale  
begroting

Werklike  
uitgawes

(Oor-)/Onder-
invordering

Finale  
begroting

Werklike  
uitgawes

(Oor-)/Onder-
besteding

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000

Nuwe en 
vervangings-
bates 

4 136 4 136 - 2 693 2 477 216

Bestaande in-
frastruktuur-
bates 

- Opgrade- 
rings en  
toevoegings

- Rehabilita-
sie, opknap-
ping en 
herstelwerk

- Onderhoud 
en herstel-
werk

Infrastruk-
tuur-oordrag 

- Lopend

- Kapitaal

Totaal 4 136 4 136 - 2 693 2 477 216
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DEEL C: 
BESTUUR



EKONOMIESE ONTWIKKELING EN TOERISME  - WESKaap - BEGROTINGSpOS 12138

1. INLEIDING
Die Korporatiewe Bestuurvereistes van die King III-verslag met betrekking tot die Rekenpligtige 
Beampte se verantwoordelikhede word deur artikel 38 en 40 van die WOFB bekragtig. Ingevolge 
hierdie wetgewende plig en verantwoordelikheid vir goeie bestuur, het die departement ’n gevestigde 
en funksionerende Bestuurskomitee onder voorsitterskap van die Rekenpligtige Beampte wat uit 
alle senior bestuurslede saamgestel is. Hierdie komitee verseker dat korporatiewe, etiese en sosiale 
verantwoordelikheid en aanspreeklikheid aan al die departement se belanghebbendes oorgedra 
word. Die komitee het gedurende die 2013/14-boekjaar goeie vordering gemaak op die gebied van 
risikobestuur, bewustheid en opleiding oor die voorkoming van bedrog en die waardetoevoeging van 
interne oudit as versekeringsverskaffer. Dit het hoofsaaklik plaasgevind deur die ontwikkeling van 
denke oor risiko-verwoording en die verwantskap daarvan aan interne oudit en die herstrukturering 
van opleidingsprogramme in bedrogvoorkoming. 

Risikobestuur het gedurende 2013/14 sy voet op die internasionale en dus die volwasse pad geplaas 
om ISO 31000-nakomend te word. Die eerste jaar van bewustheid oor die waarde en potensiaal van 
’n hoër vlak van risiko-intelligensie, buiten die lesse wat in vorige jare geleer is, het meer duidelik 
gedefinieerde risiko’s uitgelig en gevolglik beter aanpassing by departementele doelwitte verseker. 
Hierdie vordering in risikovolwassenheid is deur die provinsiale oorsigtelike liggaam, die Ekonomiese 
Kluster Gedeelde Ouditkomitee erken en hoog geprys. Die departement is geloof vir sy vordering 
met die insluiting van doeltreffende risikobestuursprosesse. 

Ten einde aan die hoogste standaarde van bestuur te voldoen, het die departement, soos in vorige 
jare,	 sy	 beleidsposisie	 t.o.v.	 bedrogvoorkoming	 van	 zero	 toleransie	 deur	 die	 bevordering	 van	 sy	
opleidings- en bewusmakingsprogramme voortgesit. ’n Nouer vennootskap en ’n dieper begrip van 
die mandate van die departement en die FOE ten opsigte van bedrogvoorkoming, het gelei tot die 
herontwerp van opleidingsprogramme oor bedrog, waar algemene bedrogrisikogebiede ondersoek 
is en opleidingsmateriaal oor bedrogvoorkoming volgens die betrokke gebied aangepas is. personeel 
het sodoende opleiding in spesifieke nakoming van finansiële bestuur en die verwante onderrig in 
bedrogvoorkoming ontvang. Daarbenewens is die betrokke opleidingsprogramme geskeduleer om 
mekaar vooraf te gaan ten einde optimale stimulasie oor die onderwerp te verseker.   

2. RISIKOBESTUUR
Die Rekenpligtige Beampte (RB) van die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme 
neem verantwoordelikheid vir die implementering van Ondernemingsrisikobestuur (ORB) ingevolge 
die Nasionale Tesourie Openbare Sektor Raamwerk vir Risikobestuur (OSRRB) en die Direktoraat 
Ondernemingsrisikobestuur (D:ORB) in die Departement van die premier lewer ’n gesentraliseerde 
strategiese ondersteuningsdiens aan die departement. 

Ter nakoming van OSRRB en om risikobestuur verder in die departement te verstewig, het die Wes-
Kaapse Regering ’n ORB-beleid aanvaar waarin die WKR se oorhoofse doel met betrekking tot 
ORB uiteengesit word.

’n Jaarlikse ORB-implementeringstrategie is ontwikkel om uitvoering te gee aan die WKR se 
ORB-beleid en om die prioriteite van die departement se Jaarlikse Implementeringsplan vir 
Ondernemingsrisikobestuur en die prioriteite oor risikobestuur te implementeer. Dit stel die 
departement in staat om op sy departementele doelstellings, doelwitte en sleutelprestasie-aanwysers 
te lewer, ingeligte besluite oor risiko te neem en nakoming van toepaslike wetgewing te versterk. Die 
rolle en verantwoordelikhede van bestuurders en personeel wat risikobestuur in die departement 
toepas, word ook uiteengesit en die magtigende wetgewing, standaarde, meganismes, hulpmiddels 
en hulpbronne wat gebruik word om die ORB-plan te verwesenlik, word gedefinieer. 

Die Bestuurskomitee verskaf bestuurstoesig oor die hele stelsel van risikobestuur van die departement 
en voorsien die Rekenpligtige Beampte van die nodige verslae ten opsigte van die prestasie van 
risikobestuur. Die Ouditkomitee verskaf die onafhanklike toesig oor die departement se stelsel 
van risikobestuur. Die Ouditkomitee word voorsien van kwartaallikse ORB-vorderingsverslae en 
departementele risikoprofiele en -registers ten einde hul onafhanklike toesighoudende rol te vervul. 
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Lid Posisie geskeduleerde  
vergaderings 

vergaderings bygewoon

Mnr Solly Fourie Rekenpligtige Beampte 
(Voorsitter)

4 4

Me Mymoena Abrahams Hoof Finansiële 
Beampte/Risiko-
kampvegter

4 4

Mnr John Peters HD: Geïntegreerde 
Ekonomiese Ontwikkel-
ingsdienste

4 4

Me Jo-Anne Johnston HD: Strategiese Inisiatief 4 4

Mnr Nigel Gwynn-Evans HD: Handel- en Sektor- 
ontwikkeling

4 4

Mnr Ashley Searle Direkteur: Sakeregulering 
en Bestuur

4 4

Mnr Bongikhaya  
Dayimani 

Direkteur: Ekonomiese 
Beplanning

4 2

Me Celeste Kriel Direkteur: Ekonomiese 
Beplanning – Waarne-
mend

4 1

Me Labeeqah Schuurman HD: Toerisme, Kunste en 
Vermaak 

4 4

Me Rahima Loghdey HD: Vaardigheidsontwik-
keling en Innovasie

4 2

Mnr Anthony Phillips Bestuurder: Interne Be-
heer (Nie-stemmende lid)

4 1

Die Ouditkomitee se evaluering van die risikobestuursproses hou verband met die vordering van 
die implementering van die departement se jaarlikse ORB-implementeringsplan en betekenisvolle/
strategiese risiko’s waarvoor die departement te staan kom en die toepaslike strategieë oor die 
reaksie op/behandeling van risiko’s.

Bestuurskomitee
Die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme het ’n Bestuurskomitee ingestel om 
die Rekenpligtige Beampte by te staan in die uitvoering van sy onderskeie verantwoordelikhede 
met betrekking tot risikobestuur. Die komitee funksioneer volgens ’n verwysingsraamwerk wat deur 
die Rekenpligtige Beampte goedgekeur is. Die komitee bestaan uit geselekteerde lede van die 
departement se senior bestuurspan. Die komitee moet ingevolge die verwysingsraamwerk vier keer 
’n jaar (kwartaalliks) vergader. 

Risikobestuursproses

Gedurende die tydperk onder oorsig het die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en 
Toerisme sy risiko’s van toepassing op die strategiese en jaarlikse prestasieplan beoordeel. 
Risikobeoordeling vind op ’n jaarlikse basis op ’n strategiese vlak plaas en word kwartaalliks 
bygewerk. Die Risikobeoordeling op programvlak word op ’n kwartaallikse basis uitgevoer ten einde 
die bestaande risiko’s te hersien en by te werk en ontluikende risiko’s te identifiseer. Beduidende 
risiko’s van toepassing op doelwitte is beoordeel ten opsigte van die waarskynlikheid en impak 
daarvan, planne om risiko’s te hanteer word ontwikkel en deur toegewese risiko-eienaars bestuur. 
programrisikoregisters word deur die onderskeie programbestuurders goedgekeur.

Die Bestuurskomitee bekragtig, prioritiseer en maak verdere aanbevelings aan die Rekenpligtige 
Beampte om beduidende risiko’s deur middel van gepaste risikoreaksie/-behandeling te verminder 
ten einde die departementele strategiese doelwitte te bereik.
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3. BEDROG EN KORRUpSIE 
Die Wes-Kaapse Regering het ’n anti-Korrupsiestrategie aanvaar, wat ’n bevestiging is van die 
provinsie	 se	 houding	 van	 zero	 toleransie	 teenoor	 bedrog	 en	 korrupsie.	 Die	 departement	 het	 ’n	
Bedrogvoorkomingsplan en ’n Implementeringsplan vir Bedrogvoorkoming goedgekeur, wat 
uitvoering gee aan die Bedrogvoorkomingsplan.

Verskeie kanale bestaan vir die aanmelding van bewerings van bedrog en korrupsie en dit word 
volledig in die provinsiale anti-Korrupsiestrategie en die Departementele Bedrogvoorkomingsplan 
beskryf. Elke bewering wat deur die Forensiese Ondersoekeenheid aangeteken word, word in ’n 
gevallebestuurstelsel opgeteken en dit word as ’n bestuurshulpmiddel gebruik om verslag te lewer 
oor vordering wat met die departement se gevalle gemaak word en wat statistiek vir die provinsie 
en die departement verskaf. Ons beskerm werknemers wat die fluitjie oor vermoedelike bedrog, 
korrupsie en diefstal blaas, op voorwaarde dat die bekendmaking ’n beskermde bekendmaking is 
(d.w.s. nie kwaadwillig nie). Die geleentheid om anoniem te bly, word verleen aan enige persoon wat 
dade van bedrog, diefstal en korrupsie wil aanmeld en indien hulle dit in persoon wil doen, word 
hulle identiteit vertroulik gehou deur die persoon by wie hulle dit aanmeld.

Sodra bedrog of korrupsie na afloop van ’n ondersoek bevestig word, word die betrokke werknemer 
wat aan hierdie dade deelgeneem het aan ’n dissiplinêre verhoor onderwerp. In alle sodanige gevalle 
word daar van die WKR-verteenwoordiger wat die dissiplinêre verrigtinge inisieer, verwag om die 
ontslag van die betrokke werknemer aan te beveel. Waar prima facie-bewys van kriminele optrede 
bespeur word, word ’n strafregtelike saak aan die Suid-afrikaanse polisiediens gerapporteer.

Vyf ondersoeke is gedurende die boekjaar deur die Forensiese Ondersoekeenheid voltooi. Twee 
ondersoeke het bedrog of korrupsie bevestig, terwyl die voorlopige ondersoeke in drie gevalle nie 
die bewering van bedrog, diefstal en korrupsie bevestig het nie. Daar was geen finansiële verliese 
wat met enige van die genoemde gevalle verband gehou het nie. Daar was aan die einde van die 
boekjaar geen aangeleentheid op die sakelys van die departement nie. 

4. MINIMALISERING VAN BELANGEBOTSING
Goeie korporatiewe bestuur word ook bereik deur die doeltreffende bestuur van belangebotsing. 
Die Departement beskou dit as ‘n belangrike fokusarea in voorsieningskanaalbestuur. alle 
departementele bodkomiteelede teken ’n verklaring van belange vir elke bod/kwotasie en indien 
enige belangebotsing bestaan, word die betrokke lede van die vergadering verskoon. Daar word van 
verskaffers vereis om die WCBD4-dokument te voltooi, wat van hulle vereis om enige familielede 
wat in die verkrygingsproses betrokke is of in diens van die departement is, bekend te maak. Die 
inligting op die WCBD4 word vóór die beoordeling van die bod/kwotasie deur die departement 
geverifieer. 

5. GEDRAGSKODE 
’n Gedragskode vir Voorsieningskanaalbestuur (VKB) is opgestel om te verseker dat VKB-
amptenare fidusiêre pligte in die uitvoering van hulle normale pligte verrig. alle amptenare van 
voorsieningskanaalbestuur onderteken ’n gedragskode kort nadat hulle aangestel is. Die inhoud van 
die gedragskode word deeglik met elke personeellid bespreek sodat hulle bewus is van die erns van 
die dokument. 

6. GESONDhEID, VEILIGhEID EN OMGEwINGSKwESSIES
Met die aanstelling van ’n toegewyde Sekuriteitsbestuurder en Sekuriteitskomitee by die Waldorf-
gebou, is ’n bewustelike poging aangewend om die veiligheidsmaatreëls in die departement te 
versterk. Gedurende 2013 het die departement die Besigheids-kontinuïteitsplan hersien en 
bygewerk om nakoming van gebeurlikheidskwessies te verseker. ’n Toegewyde amptenaar is 
aangestel om sekuriteitsoortredings aan die provinsiale hulptoonbank geleë by die Departement 
van Gemeenskapsveiligheid oor te dra. 
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Besluit- 
nommer

Onderwerp Besonderhede Reaksie deur die  
departement

Opgelos  
(Ja/Nee)

1. Die komitee het die 
departement bedank 
vir die publikasie in 
die Jaarverslag van 
besluite wat geneem is 
en stappe wat in hierdie 
verband gedoen is, maar 
het aangedui dat dit 
nie ’n akkurate weer-
spieëling van die toesig-
houdende rol is wat in 
die oorsigjaar deur die 
Komitee vervul is nie.

Die departement 
behoort die komitee se 
inleidende kommentaar 
wat spesifiek oor 
hierdie departement 
gaan, hierdie tabel van 
besluite en die lys van 
inligting wat deur die 
komitee versoek word, 
in alle toekomstige 
Jaarverslae publiseer.

Die departement het die 
komitee se inleidende 
kommentaar ingesluit, 
soos aanbeveel. Die 
departement erken die 
waardevolle oorsigtelike 
en bestuursrol wat die 
komitee vervul. 

Ja

 2. Die komitee het aanged-
ui dat ’n ondersoek deur 
die FOE op versoek 
van die Rekenpligtige 
Beampte gedoen 
word om moont-like 
finansiële wangedrag 
deur werknemers in 
die verkrygingsproses 
gedurende die vorige 
jaar te bepaal, wat tot 
onreëlmatige uitgawes 
gelei het. Die ondersoek 
was steeds voortgaande 
teen die datum van ver-
slagdoening.

Die departement en die 
FOE moet die komitee 
inlig oor vordering wat 
gemaak is en/of die 
uitkomste van hierdie 
ondersoeke.

’n Vergadering is op 
3 Maart 2014 tussen 
die komitee, FOE 
en die departement 
gehou, waartydens die 
onderwerp bespreek is. 

Ja

Die departementele Sekuriteitsbestuurder verteenwoordig ook die departement op die Wes-Kaapse 
Regering se Transversale Veiligheid- en Sekuriteitsbestuurdersforum, wat die implementering van 
sekuriteit in alle departemente monitor.

Die departement het 90% van die aanbevelings van die Staatsveiligheidsagentskap se 
Inligtingsekuriteit-ontledingsverslag geïmplementeer.

’n Toegewyde persoon is aangestel om kwessies oor Beroepsgesondheid en -veiligheid in die 
departement te bestuur. ’n Forum bestaande uit verteenwoordigers van al die programme is ingestel 
om alle kwessies oor Beroepsgesondheid en -veiligheid (BGV) te hanteer. Die aanstellings van alle 
beamptes het ingevolge die Wet op BGV geskied. alle aangestelde beamptes het opleiding deur ’n 
geakkrediteerde diensverskaffer ontvang om ’n veilige werksomgewing te verseker. 

’n Ontruimingsoefening is suksesvol gedurende Desember 2013 met alle belanghebbendes uitgevoer, 
wat ’n verbetering op dié wat voorheen uitgevoer is, getoon het. ’n Standaard Bedryfsprosedure is 
in plek om die dag-tot-dag-huishouding en instandhouding te hanteer.

7. SKOOR-BESLUITE
Die Komitee het kennis geneem van die Ouditeur-Generaal se ouditmening oor die departement se 
Finansiële Jaarstate, wat ’n ongekwalifiseerde ouditmening met geen bevindings ontvang het en dat 
dit ’n verbetering op die 2011/12- ongekwalifiseerde ouditmening met bevindings verteenwoordig. 

Die komitee het die departement gelukgewens met die vordering wat in hierdie verband gemaak is 
en die verbintenis om in 2014 en daarna ’n skoon oudit te behaal. Ten einde hierdie verbintenis na 
te kom en ’n regressie in die ouditresultate te vermy, moet die departement alle aangeleenthede 
wat deur die Ouditeur-Generaal, die Ouditkomitee en hierdie komitee geopper is, dringend en 
volhoubaar aanspreek. 

Die komitee het kennis geneem van die feit dat 60% van hoë-risiko gebiede deur Interne Oudit 
gedek is, vergeleke met 25% verlede jaar, en neem verder kennis dat van die vier interne oudits wat 
gedurende die boekjaar vir ouditering goedgekeur is, vier in werklikheid voltooi is.
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8. VORIGE wYSIGINGS AAN OUDITVERSLAE
Not applicable

9. INTERNE BEhEEREENhEID
Die beheeromgewing vorm die grondslag vir al die ander komponente van interne beheer. Die 
bestuurskomitee en senior bestuur dui van bo af die toon aan oor die belangrikheid van interne 
beheer en die verwagte standaarde van gedrag. Die beheeromgewing verskaf dissipline, proses en 
struktuur. Die beheeromgewing word deur beleide en prosedures ondersteun wat in die departement 
ontwikkel word. Hierdie beleide en prosedures word deur verskeie versekeringsverskaffers 
gemonitor, insluitend die Ouditeur-Generaal, die provinsiale Tesourie, Interne Oudit en die interne 
beheereenheid. 

Die verwagte verantwoordelikhede van die interne beheer-eenheid word in die bedryfsplan uiteengesit 
en word deur verskeie mediums ingelig. Die interne beheereenheid het die verantwoordelikhede 
in die bedryfsplan omskep in standaard bedryfsprosedures, besprekings-dokumente en/of 
kontrolelyste om te help met die monitering en verslagdoening van interne beheergebreke en 
gevalle van nienakoming.

Die interne beheereenheid het gedurende die 2013/14-boekjaar spesiale oudits oor 
Voorsieningskanaalbestuur se projeklêers, oordragbetaling-projeklêers en reis-en-verblyf-lêers 
onderneem. as deel van die herhalende oudits, het die interne beheereenheid oudits oor alle betalings, 
bates, huurkontrakte, inkomste, die tussentydse en finansiële jaarstate en die oudit van prestasie-
inligting uitgevoer. Die interne beheereenheid het gedurende die jaar ’n rekenaargesteunde oudit-
instrument, naamlik aCL, verkry en alle interne beheerpersoneel daarin opgelei. Hierdie instrument 
het die span bygestaan om steekproewe te kies, asook om analitiese prosedures oor uitgawes uit 
te voer. 

In die afwesigheid van ’n formele interne beheerraamwerk wat tans deur die provinsiale Tesourie 
opgestel word, het die interne beheereenheid ’n interne beheerraamwerk opgestel. Hierdie dokument 
word gebruik as ’n basis vir alle werk wat deur die eenheid uitgevoer word.

Die eenheid is ook die bewaarder van en bestuur dus die hoofdirektoraat se Skoon Oudit-aksieplan 
– ’n plan wat deur bestuur as ’n reaksieplan ontwikkel is om ’n ongekwalifiseerde oudit te behaal. Die 
plan verskaf volledige besonderhede oor alle provinsiale ouditbevindings van die vorige ouditsiklus 
om te verseker dat reaksiestrategieë en -prosesse in plek is om ’n effektiewe en doeltreffende 
interne beheeromgewing te ondersteun. In ooreenstemming met hul rentmeesterskap van die plan, 
monitor die interne beheereenheid die implementering en vordering van die stappe wat in die 
plan geïdentifiseer is as deel van die verskillende beheeraktiwiteite en nakomingstoetse wat in die 
eenheid uitgevoer word. 

10. INTERNE OUDIT EN OUDITKOMITEES 
Interne Oudit voorsien bestuur van onafhanklike, objektiewe versekerings- en raadgewende dienste 
wat bedoel is om waarde toe te voeg en om die bedrywighede van die departement voortdurend 
te verbeter. Dit behoort die departement by te staan met die bereiking van sy doelwitte deur 
’n sistematiese, gedissiplineerde benadering te voorsien om die doeltreffendheid van bestuurs-, 
risikobestuurs- en beheerprosesse te evalueer en te verbeter. Die volgende belangrike aktiwiteite 
word in hierdie verband uitgevoer: 

•	 Evalueer	en	maak	gepaste	aanbevelings	vir	die	verbetering	van	bestuursprosesse	ter	bereiking	
van die departement se doelwitte; 

•	 Evalueer	 die	 geskiktheid	 en	 doeltreffendheid	 van	 en	 dra	 by	 tot	 die	 verbetering	 van	 die	
risikobestuursproses;

•	 Lewer	 bystand	 aan	 die	 Rekenpligtige	 Beampte	met	 die	 handhawing	 van	 doeltreffende	 en	
effektiewe beheer deur die evaluering van maatreëls om die effektiwiteit en doeltreffendheid 
daarvan te bepaal en maak aanbevelings vir verbetering of versterking. 
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Naam Kwalifikasies Intern of  
ekstern

Indien intern, 
posisie in die 
departement

Datum  
aangestel

Datum 
bedank

Aantal  
vergaderings 

bygewoon

Me Judy 
Gunther

CIa; aGa; 
Meestersgraad in 
Kosterekening-
kunde; BCompt

Ekstern NvT 01 Januarie  
2013

NvT 8

Mnr Ronnie 
Kingwill

GR(Sa); CTa; 
BCom

Ekstern NvT 01 Januarie  
2013

NvT 8

Mnr Burton 
van Staaden

GR (Sa); Na-
graadse Oudit; 
CTa; BCom (Hon-
neurs)

Ekstern NvT 01 Januarie  
2012

NvT 8

Mnr Kerry 
Larkin

CRMa; CCSa; CIa; 
Compt; ND: FIS

Ekstern NvT 01 Januarie  
2013

NvT 5

Mnr Fran-
cois Barnard

MComm (Belast-
ing); GR (Sa); 
Nagraadse Diplo-
ma in Ouditkunde; 
CTa BCompt 
(Honneurs); Bproc

Ekstern NvT 01 Januarie  
2013

NvT 8

Die volgende versekeringsinteraksies is in die 2013/14- Interne Ouditplan goedgekeur. 

•	 Menslike	Hulpbrondiensskedulebestuur

•	 Voorsieningskanaalbestuur

•	 Sektorontwikkeling

•	 Rompslomp

•	 Ondernemingsontwikkeling

Die Ouditkomitee is as ’n toesighoudende liggaam ingestel en voorsien onafhanklike toesig oor die 
bestuurs-, risikobestuurs- en beheerprosesse in die departement, wat toesig en verantwoordelikhede 
insluit met betrekking tot: 

•	 Interne	Ouditfunksie;

•	 Eksterne	ouditfunksie	(die	Ouditeur-Generaal	van	Suid-Afrika	-	OGSA);

•	 Departementele	rekeningkunde	en	verslagdoening;

•	 Departementele	rekeningkundige	beleid;

•	 Hersiening	van	die	OGSA	se	bestuurs-	en	ouditverslag;

•	 Hersiening	van	departement	in-jaar-monitering;

•	 Departementele	Risikobestuur;

•	 Interne	Beheer;

•	 Voorafbepaalde	doelwitte;

•	 Etiek	en	Forensiese	Ondersoeke.

Die tabel hieronder maak toepaslike inligting oor lede van die ouditkomitee bekend:
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11. VERSLAG VAN DIE OUDITKOMITEE
Ons bied met genoeë ons verslag vir die finansiële jaar aan wat op 31 Maart 2014 geëindig het.

verantwoordelikheid van die Ouditkomitee

Die Ouditkomitee rapporteer dat alle verantwoordelikhede nagekom is, soos vereis deur artikel 38(1)
(a)(ii) van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur en Tesourieregulasie 3.1.13. Die Ouditkomitee 
rapporteer verder dat die toepaslike, formele verwysingsraamwerk (goedgekeur op 11 September 
2013) as die Handves van die Ouditkomitee aanvaar is, aangeleenthede ter nakoming van hierdie 
handves gereguleer is en dat alle verantwoordelikhede daarin vervat, uitgevoer is. 

Die doeltreffendheid van interne beheer

Interne oudit het ‘n risiko-gebasseerde benadering vir ouditwerk gevolg. Die volgende interne 
ouditwerk is gedurende die oorsigjaar voltooi:

•	 Menslike	Hulpbrondiensskedulebestuur

•	 Voorsieningskanaalbestuur

•	 Sektorontwikkeling

•	 Rompslomp

•	 Ondernemingsontwikkeling

•	 ‘n	Addisionele	algemene	IT-beheer	hersiendingsoudit	van	CMATS	was	ook	uitgevoer	

Die areas vir verbetering wat met die departement bespreek is, is: 

•	 Menslike	Hulpbrondiensskedulebestuur:	Diensskedule-verpligtingte	moet	geïmplementeer	en	
gemonitor word. 

•	 Algemene	IT-beheerkontroles	op	CMATS.	

Bestuur het oor die korrektiewe aksies wat uitgevoer moet word, saamgestem en dit word deur die 
Ouditkommittee gemonitor. 

Die Ouditkommittee het die werk van interne oudit, asook die versekerings wat deur die verskeie ander 
assuransie-voorsieners soos Bestuur, die Interne Beheer-eenheid, die Ondernemingsrisikobestuur-
eenheid, Tesourie en eksterne oudit, oorweeg en niks het na vore gekom wat aandui op ’n wesenlike 
mislukking van die interne beheerstelsels binne die departement nie.  

In-jaar bestuurs- en maandelikse/kwartaallikse verslag

Die departement het maandeliks en kwartaalliks aan Tesourie verslag gedoen, soos vereis deur die 
WOFB. 

Die Ouditkommittee is tevrede met die inhoud en kwaliteit van die kwartaalikse finansiële en 
prestasieverslae,  soos voorberei en uitgereik gedurende die oorsigjaar deur die rekenpligtige 
beampte van die departement.  
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Evaluering van finansiële state

Die ouditkommittee het:

•	 Die	 finansiële	 jaarstate,	 soos	 in	 die	 Jaarverslag	 aangebied,	met	 die	Ouditeur-Generaal	 van	
Suid-afrika en die rekenpligtige beampte hersien en bespreek; 

•	 Die	Ouditeur-Generaal	van	Suid-Afrika	se	Bestuursverslag	en	Bestuur	se	 terugvoer	daarop,	
hersien;

•	 Veranderinge	aan	die	rekenkundige	beleide	en	praktyke,	soos	gerapporteer	 in	die	 jaarstate,	
hersien;

•	 Die	 departement	 se	 prosesse	 met	 betrekking	 tot	 voldoening	 aan	 regs-	 en	 regulatoriese	
voorskrifte, hersien;

•	 Die	 inligting	 aangaande	 voorafbepaalde	 doelwitte,	 soos	 in	 die	 Jaarverslag	 gerapporteer,	
hersien; 

•	 Wesenlike	aanpassings	as	gevolg	van	die	oudit	van	die	departement,	hersien;

•	 Waar	 toepaslik,	 veranderinge	 aan	 die	 interim	 finansiële	 state	 soos	 aangebied	 deur	 die	
departement vir die ses maande geëinding 30 September 2013, voorgestel. 

Interne Oudit 

Vakante poste binne die interne oudit-strukture kry voortdurend aandag en goeie vordering word 
gemaak met die werwing van befondse vakante poste. 

Daar was geen onopgeloste interne oudit-bevindinge.  

Risikobestuur 

Die departemente het volle verantwoordelikheid en eienaarskap vir die implementasie van 
Ondernemingsrisikobestuur geneem. Die risikoverslae word deur Bestuur op ’n kwartaalikse basis 
hersien en bygewerk en oorsien deur die Ouditkommittee. Die uitdaging bestaan steeds om 
Ondernemingsrisikibestuur regdeur die departement te integreer. Die Ouditkommittee neem kennis 
van die ontluikende risikos en sal dit op ’n gereelde basis monitor. 

Ouditeur-generaal se verslag

•	 Die	Ouditkommittee	 stem	 saam	met	 en	 aanvaar	 die	Ouditeur-Generaal	 van	 Suid-Afrika	 se	
mening rakende die jaarstate en stel voor dat die geouditeerde jaarstate aanvaar en gelees 
word met die Ouditeur-Generaal se verslag. 

•	 Die	 Ouditkommittee	 het	 met	 die	 Ouditeur-Generaal	 van	 Suid-Afrika	 en	 die	 departement	
ontmoet om te verseker dat daar geen onopgeloste kwessies uit die regulatoriese oudit 
voortspruit. 

•	 Die	Ouditkommittee	het	die	departement	se	implementeringsplan	vir	ouditkwessies	wat	in	die	
vorige jaar geopper is, kwartaaliks hersien en is tevrede dat die aangeleenthede voldoende 
opgelos is. 

•	 Die	Ouditkomitee	stel	voor	dat	die	 jaarstate	deur	die	 rekenpligtinge	beampte	op	 11	August	
2014 goedgekeur word.
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Dank

Die ouditkommittee wil sy dank aan die Bestuur van die departement, die Ouditeur-Generaal van 
Suid-afrika en die Interne Oudit-eenheid betuig vir hul samewerking en die inligting wat hulle 
verskaf het wat ons instaat gestel het om hierdie verslag saam te stel. 

Me Judy gunther 
voorsitter van die Ekonomie Kluster Ouditkomitee 
Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme

15 Augustus 2014 
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DEEL D: 
MENSLIKE HULPBRONBESTUUR
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1. WETGEWING WAT MH-BESTUUR BEPAAL 
Die inligting wat in hierdie deel verskaf word, word deur die Staatsdiensregulasies (hoofstuk 1, 
deel III J.3 en J.4) voorgeskryf.

Benewens die Staatsdiensregulasies, 2001 (soos gewysig op 30 Julie 2012), is die volgende 
voorskrifte van toepassing op menslike hulpbronbestuur in die Staatsdiens:

•	 Staatsdienswet	1994,	soos	gewysig	deur	Wet	30	van	2007

Om voorsiening te maak vir die organisering en administrasie van die Staatsdiens van die 
Republiek, die regulering van diensvoorwaardes, ampstermyne, dissipline, aftrede en ontslag van 
lede van die Staatsdiens en aangeleenthede wat daarmee in verband staan.

•	 Die	Wet	op	Beroepsgesondheid	en	Veiligheid	(Wet	85	van	1993)

Om voorsiening te maak vir die gesondheid en veiligheid van persone by die werk en vir die 
gesondheid en veiligheid van persone in verband met die gebruik van bedryfstoerusting en 
masjinerie; die beskerming van ander persone buiten persone by die werk teen bedreigings vir 
gesondheid en veiligheid wat ontstaan uit of in verband met die bedrywighede van persone by 
die werk; ’n adviesraad vir beroepsgesondheid en veiligheid in te stel; en voorsiening te maak vir 
aangeleenthede wat daarmee in verband staan.

•	 Die	Wet	op	Arbeidsverhoudinge	(Wet	66	van	1995)

Om die werknemer te reguleer en lei in die erkenning en vervulling van sy rol om arbeidsvrede en 
die demokratisering van die werkplek te bewerkstellig. 

•	 Die	Wet	op	Basiese	Diensvoorwaardes	(Wet	75	van	1997)

Om uitvoering te gee aan die reg op billike arbeidspraktyke bedoel in artikel 23 (1) van die 
Grondwet deur voorsiening te maak vir die reëling van basiese diensvoorwaardes en dit te vestig; 
en daardeur te voldoen aan die verpligtinge van die Republiek as ’n lidland van die Internasionale 
arbeidsorganisasie; en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in verband 
staan.

•	 Die	Wet	op	Vaardigheidsontwikkeling	(Wet	97	van	1998)

Om voorsiening te maak vir ’n institusionele raamwerk om nasionale, sektorale en werkplekstrategieë 
te ontwerp en implementeer om die vaardighede van die Suid-afrikaanse werkmag te ontwikkel en 
verbeter; om daardie strategieë te integreer by die Nasionale Kwalifikasiesraamwerk soos beoog 
in die Wet op die Suid-afrikaanse Kwalifikasiesowerheid, 1995; om vir leerderskappe te voorsien 
wat sal lei tot erkende beroepskwalifikasies; om vir die finansiering van vaardigheids-ontwikkeling 
deur middel van ’n heffingstoelaeskema en ’n Nasionale Vaardighede-fonds voorsiening te maak; 
en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in verband staan.

•	 Die	Wet	op	Billike	Indiensneming	(Wet	55	van	1998)

Om billikheid te bevorder, onregverdige diskriminasie in indiensneming uit te wis en die 
implementering van maatreëls vir billike indiensneming te verseker om die gevolge van diskriminasie 
reg te stel; om ’n uiteenlopende en doeltreffende werkmag daar te stel wat die demografie van 
die provinsie in die breë verteenwoordig. 
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•	 Die	Wet	op	Openbare	Finansiële	Bestuur	(Wet	1	van	1999)

Om finansiële bestuur in die nasionale regering en provinsiale regering te reguleer; om te verseker 
dat alle inkomste, uitgawes, bates en laste van daardie regerings doeltreffend en effektief bestuur 
word; om voorsiening te maak vir die verantwoordelikhede van persone aan wie finansiële bestuur 
in daardie regerings toevertrou is; en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee 
in verband staan.

•	 Die	Wet	op	Vaardigheidsontwikkelingsheffing	(Wet	9	van	1999)

Om enige Staatsdienswerkgewer in die nasionale en provinsiale sfeer van regering te voorsien 
van vrywaring van die betaling van ’n vaardigheids-ontwikkelingsheffing; en vir vrywaring van 
aangeleenthede wat daarmee in verband staan.

•	 Die	Wet	op	die	Bevordering	van	Toegang	tot	Inligting	(Wet	2	van	2000)

Om uitvoering te gee aan die grondwetlike reg van toegang tot enige inligting in die Staat se 
besit en enige inligting wat in ’n ander persoon se besit is en benodig word vir die uitoefening 
of beskerming van enige regte; en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in 
verband staan.

•	 Die	Wet	op	die	Bevordering	van	Administratiewe	Geregtigheid	(Wet	3	van	2000)

Om uitvoering te gee aan die reg tot administratiewe optrede wat wettig, redelik en prosessueel 
regverdig is en aan die reg tot skriftelike redes vir administratiewe optrede soos beoog in artikel 
33 van die Grondwet van die Republiek van Suid-afrika, 1996; en om voorsiening te maak vir 
aangeleenthede wat daarmee gepaard gaan.

2.	INLEIDING	
Die waarde van menslike kapitaal in die departement 

Ons mense is die vernaamste bydraers tot die prestasies van die departement en van die suksesse 
van die Wes-Kaapse Regering. Diensvoortreflikheid hang van die welsyn van ons organisasie en 
sy mense af. Derhalwe: 
•	 waardeer	ons	mense	wat	met	integriteit	optree	en	betrokke,	sorgsaam,	bekwaam,	

aanspreeklik en deelnemend is;
•	 beskou	ons	mensebestuur	as	almal	se	verantwoordelikheid;
•	 grond	ons	die	bestuur	van	ons	mense	op	die	beginsels	van	menswaardigheid,	respek,	

deursigtigheid en billikheid;
•	 groei,	ontwikkel,	bemagtig	en	stel	ons	ons	mense	in	staat	om	hulle	volle	potensiaal	te	bereik	

en gebruik;
•	 aanvaar	ons	diversiteit	en	het	’n	diep	respek	vir	mekaar	se	kultuur,	individualiteit,	taal,	

waardes en oortuigings.

Oorsig van die departement se MH-aangeleenthede

Menslike hulpbronne (mense) is ’n sleutelelement om die strategiese doelwitte van die departement 
te bereik. Beplanning van menslike hulpbronne poog	dus	om	te	verseker	dat	die	departement	
die	 regte	mense,	met	die	 regte	vaardighede,	op	die	 regte	plek	en	op	die	 regte	 tyd,	 al	die	
tyd	 het. Die departement se strategiese beplanningsiklus gaan die MH-beplanningsproses 
vooraf, waar laasgenoemde proses onder andere aan die departementele strategieë vir 
vaardigheidsontwikkeling, werwing, behoud en regstellende aksie koppel. 
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Die strategiese MH-plan is vir die tydperk 1	 April	 2013	 tot	 31	 Maart	 2018 ontwikkel en 
geïmplementeer. Die MH-plan word jaarliks hersien om te bepaal of die strategiese doelwitte van 
menslike hulpbronne steeds geldig is en of dit die MH-prioriteite in die departement dek. Twee-
jaarlikse vorderingsverslae monitor die implementering van die sleutelaktiwiteite in die MH-plan 
word aan die DpSa voorgelê, soos vereis. 

Werkmagbeplanning kan gedefinieer word as ’n inklusiewe en dinamiese proses wat die 
identifisering van huidige en toekomstige menslike hulpbronbehoeftes behels, asook potensiële 
uitdagings sodat die departement sy departementele strategiese doelwitte konsekwent kan 
bereik.

gestelde MH-prioriteite vir die jaar onder oorsig en die impak van hierdie prioriteite

Nadat die huidige profiel van die werkmag en toekomstige vraag ontleed is, is die volgende MH-
prioriteite geïdentifiseer:

Nr. sleutelaktiwiteite

1 Opleiding	en	ontwikkeling	
Gestruktureerde mentorskap- en afrigtingsprogramme moet geïmplementeer word.
Uitvoer van opleidingsbehoefte-analise om gapings in vaardigheid/ bevoegdheid 
te bepaal, asook die belyning met die departementele Risikoregister en die 
geïdentifiseerde risiko’s.
Die koördinering deur die Departementele Opleidingskomitee van alle 
opleidingsgapings en ontwikkelingsingrypings en sluit in monitering en 
verslagdoening aan die Departementele Topbestuurstruktuur op ’n voortgesette 
basis.

Nr. sleutelaktiwiteite

2 Werwing	en	keuring 
Implementeer maatreëls om die omsettyd vir die vul van permanente poste te 
verminder, bv. e-Werwing, Werwingsplan, interne werwing, ens.
alle nuwe aanstellings moet binne die eerste maand van aanstelling ’n induksie 
bywoon, asook die hersiening en implementering van die aanboordprogram, 
wat ’n sterk fokus op veranderingsnavigasie, waardes, mentorskap en 
vaardigheidsontwikkeling behoort te hê.
Bekendstelling van toetree-onderhoude vir nuwe aanstellings op MMS en ook vir 
gespesialiseerde en kritiesevaardighedeberoepe.

3 Billike	indiensneming	en	diversiteitsbestuur	
Fokus werwing en ontwikkelingsinisiatiewe ter bereiking van die numeriese 
doelwitte, spesifiek om onderverteenwoordiging op alle salarisvlakke en in alle 
direktorate aan te spreek.
Bekendstelling van Regstellende aksie (Ra) -maatreëls in die Diensbillikheid (DB) 
-plan (instelling van vennootskappe met Gestremdheidsorganisasies/-netwerke) 
om ’n poel van pWD’s en Vroue in MMS te skep om vir bevordering na SBD-poste 
beskikbaar te wees wanneer ‘n pos oopgaan.
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Werkmagbeplanningsraamwerk	en	sleutelstrategieë	om	‘n	vaardige	en	bekwame	werksmag	te	
lok	en	te	werf	

Sonder menslike hulpbronne (mense) kan die departement nie ’n optimale diens lewer nie en 
sonder ’n voldoende begroting kan dit nie mense werf, ontwikkel of behou wat nodig is om 
optimale dienste te lewer nie. 

Die uitdagings waarvoor die departement te staan kom, is geïdentifiseer. Hierdie uitdagings is 
behandel deur sleutelaktiwiteite te identifiseer, wat by die aksieplan geïnkorporeer is. 

Die volgende is ’n paar van die sleutelaktiwiteite wat in die aksieplan uiteengesit is:

Daar word verwag dat die departementele bestuur en Korporatiewe Dienssentrum gesamentlike 
verantwoordelikheid neem vir die uitvoering van die aksieplanne asook eienaarskap vir die 
lewering van die nodige uitkomst.

Raamwerk	vir	werknemerprestasiebestuur	

Een van die hoekstene van die personeelprestasiebestuurstelsel is die basiese vereiste dat alle 
werknemers verplig is om te doen wat van hulle verwag word. Hierdie verwagtinge en die vereiste 
prestasiestandaarde is gekonkretiseer by wyse van posbeskrywings, prestasie-ooreenkomste, 
sakeplanne en/of diensvlakooreenkomste. Belonings en aansporings word dus slegs toegeken vir 
werk wat kwalitatief en kwantitatief bo verwagting deur werknemers gelewer word. 

Werknemers wat vir prestasiebonusse benoem word, word geassesseer deur modereringspanele 
wat die bewyse van werk van uitstaande prestasie ondersoek. Onderpresterende personeel word 
daarenteen vereis om die aksies te voltooi wat in ’n prestasieverbeteringsplan gestipuleer word. Dit 
word noukeurig gemonitor om volle nakoming van aanvaarbare prestasiestandaarde te verseker. 

Die raamwerk het ook ten doel om ’n positiewe werkplekkultuur te bevorder wat formele en 
informele besprekings oor die gehalte van prestasie, leidende praktyk en volgehoue individuele 
verbetering aanmoedig.

Nr. sleutelaktiwiteite

4 Opvolgbeplanning	en	loopbaanbestuur 
aftrede en uittreebeplanning om vaardighede- en kennisoordrag te verseker (bv. in 
dokumentvorm) in hoërisikogroepe (bv. jeug – jonger as 35, skaars en kritieke beroepe 
en verwagte aftredende personeel, ingesluit DH/SBD).
Verken die moontlikheid om ‘n uitgangsmetgesel te identifiseer waar personeel aftree-
ouderdom nader, met die doel om institusionele geheue te behou en konkrete en 
stilswyende kennis oorte dra. 

5 Retensie
Implementeer retensiemaatreëls soos per die transversale Retensie-strategie.
Ondersoek die uittree-onderhoudsproses met die doel om die geloofwaardigheid 
daarvan te versterk en identifiseer vaardighede wat vir die Departement verlore is.
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Hierdie stelsel voorsien die raamwerk waarvolgens die werkgewer en werknemer albei hul 
doelwitte en oogmerke kan bereik om te verseker dat pSD12 verwesenlik word, naamlik om die 
beste bestuurde streeksregering in die wêreld te wees.

Werknemerwelsyn	

Die ontwikkeling van ’n welsynskultuur in die departement is uiters belangrik om te verseker 
dat werknemers optimale vlakke van prestasie bereik, terwyl hulle voel dat hulle in werkkonteks 
versorg en ondersteun word. Die WKR se transversale program vir werknemergesondheid 
en -welsyn (WGW) volg ’n holistiese benadering tot werknemerwelsyn en is grotendeels 
voorkomend van aard en bied primêre asook sekondêre dienste. Die WGW-program word in 
die departement gemonitor deur maandelikse benuttingsverslag vir primêre dienste (24/7/365 
telefoniese beradingsdiens, aanlyn e-Sorg-diens en verslagdoening) en sekondêre dienste 
(persoonlike berading, trauma- en kritieke insidente, opleiding en geteikende ingryping, 
bestuursleiding, voorspraak). ’n Kwartaalverslag word deur die Direktoraat: Organisatoriese 
Gedrag in die Korporatiewe Dienstesentrum voorberei, wat ’n tendensontleding van benutting, 
risiko-identifisering en die impak op produktiwiteit voorsien. Volgehoue verslagdoening aan die 
Departement van Staatsdiens en administrasie (DpSa) is ook ’n vereiste en hierdie verslagdoening 
fokus op vier gebiede, naamlik MIV/Vigs, gesondheid en produktiwiteit, welsynsbestuur en SHEQ-
bestuur (veiligheid, gesondheid, omgewing en gehalte). 

3.	OORSIG	VAN	MENSLIKE	HULPBRONSTATISTIEK	

3.1 Personeelverwante uitgawes

Die volgende tabelle is ’n opsomming van finale geouditeerde uitgawes per program (Tabel 3.1.1) 
en per salarisband (Tabel 3.1.2.). Dit dui in die besonder die bedrag aan wat aan personeel ten 
opsigte van elke program of salarisband in die departement bestee is.

Die syfers in Tabel 3.1.1 is volgens die Basiese Rekeningkundige Stelsel en die syfers in Tabel 3.1.2 
is volgens die pERSaL-stelsel (personeelsalarisstelsel). Die twee stelsels is nie gesinchroniseer 
vir salaristerugbetalings ten opsigte van personeelaanstellings en -bedankings en/of oorplasings 
na en van ander departemente nie. Dit beteken dat daar verskille in totale besteding op hierdie 
stelsels kan wees.

Die	sleutel	 in	onderstaande	 tabel	 is	 ’n	beskrywing	van	die	programme	 in	die	departement.	
Programme	sal	in	gevolglike	tabelle	volgens	die	program	se	nommer	aangedui	word.

Program Programaanwysing

program 1 administrasie

program 2 Geïntegreerde Ekonomiese Ontwikkelingsdienste

program 3 Handel en Sektorontwikkeling

program 4 Sakregulering en Bestuur

program 5 Ekonomiese Beplanning

program 6 Toerisme, Kunste en Vermaak

program 7 Vaardigheidsontwikkeling en Innovasie
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Tabel 3.1.1: Personeeluitgawes per program, 2013/14

Aantekening: Die aantal werknemers verwys na alle individue wat gedurende die verslagtydperk 
vergoed is, uitgeslote die Minister.

Tabel 3.1.2: Personeeluitgawes per salarisband, 2013/14

Aantekening: Die aantal werknemers verwys na alle individue wat gedurende die verslagtydperk 
vergoed is, uitgeslote die Minister.

Die volgende tabelle verskaf ’n opsomming per program (Tabel 3.1.3) en salarisbande (Tabel 3.1.4) 
van uitgawes aangegaan as gevolg van salarisse, oortyd, huiseienaarstoelae en mediese bystand. 
Die tabel verskaf in elke geval ’n aanduiding van die persentasie van die personeelbegroting wat 
vir hierdie items benut is.

salarisbande Personeel- 
uitgawes  

 
(r’000)

% van totale  
personeel- 
uitgawes

gemiddelde  
personeeluitgawes 

per werknemer  
(r’000)

aantal werknemers

Laer geskoold  
(Vlak 1-2)

5 110 5.6 81 63

Geskoold (Vlak 3-5) 14 681 16.2 312 47

Hoogs geskoold 
produksie  
(Vlak 6-8)

21 758 24.0 269 81

Hoogs geskoold 
toesighouding
(Vlak 9-12)

42 137 46.5 405 104

 Senior bestuur 
(Vlak 13-16) 

6 916 7.6 364 19

Totaal 90 602 100.0 289 314

Program Totale  
Uitgawes  

 
 
 

(r’000)

Personeel-
uitgawes  

 
 
 

(r’000)

Opleidings-
uitgawes  

 
 
 

(r’000)

goedere en 
dienste  

 
 
 

(r’000)

Personeel-
uitgawes 

as ’n % van 
totale  

uitgawes

gemiddelde 
personeel-
uitgawes 

per 
werknemer 

(r’000)

aantal 
werknemers

program 1 33 249 17 542 906 12 846 52.76 231 76

program 2 50 007 17 322 446 12 861 34.64 340 51

program 3 124 240 18 767 108 21 042 15.11 391 48

program 4 41 481 7 574 376 2 881 18.26 176 43

program 5 34 690 9 700 34 11 096 27.96 255 38

program 6 47 554 12 500 1 039 4 513 26.29 329 38

program 7 36 158 7 386 72 13 605 20.43 369 20

TOTaal 367 379 90 791 2 981 78 844 24.71 289 314
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Tabel 3.1.3: salarisse, oortyd, behuisingstoelae en mediese bystand per program, 2013/14

Program salarisse Oortyd Behuisingstoelae Mediese bystand

Bedrag  
 
 
 
 

(r’000)

salarisse 
as ’n % van 
personeel-
uitgawes

Bedrag  
 
 
 
 

(r’000)

Oortyd as 
’n % van 

personeel-
uitgawes

Bedrag  
 
 
 
 

(r’000)

Behuising-
stoelae as 
’n % van 

personeel-
uitgawes

Bedrag  
 
 
 
  

(r’000)

Mediese 
bystand as 

’n % van 
personeel-
uitgawes

program 1 11 846 13.1 224 0.2 292 0.3 589 0.7

program 2 11 765 13.0 0 0.0 237 0.3 394 0.4

program 3 12 528 13.8 0 0.0 236 0.3 263 0.3

program 4 7 383 8.1 0 0.0 131 0.1 260 0.3

program 5 6 642 7.3 0 0.0 168 0.2 176 0.2

program 6 8 529 9.4 7 0.007 311 0.3 341 0.4

program 7 5 082 5.6 0 0.0 38 0.04 120 0.1

TOTaal 63 775 70.4 231 0.3 1 413 1.6 2 143 2.4

Aantekening: Salarisse, oortyd, behuisingstoelae en mediese bystand word bereken as ’n % van 
die totale personeeluitgawes wat in Tabel 3.1.2 hierbo verskyn. Daarbenewens maak die tabel 
nie voorsiening vir ander uitgawes soos pensioene, bonusse en ander toelaes wat die totale 
personeeluitgawes uitmaak nie. Salarisse, oortyd, behuisingstoelae en mediese bystand beloop 
dus 74.5% van die totale personeeluitgawes.

Tabel 3.1.4: salarisse, oortyd, behuisingstoelae en mediese bystand per salarisband, 2013/14

Program salarisse Oortyd Behuisingstoelae Mediese bystand

Bedrag  
 
 
 
 

(r’000)

salarisse 
as ’n % van 
personeel-
uitgawes

Bedrag  
 
 
 
 

(r’000)

Oortyd as 
’n % van 

personeel-
uitgawes

Bedrag  
 
 
 
 

(r’000)

Behuising-
stoelae as 
’n % van 

personeel-
uitgawes

Bedrag  
 
 
 
  

(r’000)

Mediese 
bystand as 

’n % van 
personeel-
uitgawes

Laer geskoold
(Vlak 1-2)

1 876 2.1 0 0.0 11 0.01 0 0.0

Geskoold
(Vlak 3-5)

5 004 5.5 20 0.02 264 0.3 458 0.5

Hoogs 
geskoold 
produksie 
(Vlak 6-8)

13 513 14.9 155 0.2 414 0.5 790 0.9

Hoogs 
geskoold 
toesighouding
(Vlak 9-12)

34 430 38.0 56 0.1 453 0.5 815 0.9

Senior bestuur
(Vlak 13-16)

8 951 9.9 0 0.0 272 0.3 81 0.1

TOTaal 63 774 70.4 231 0.3 1 414 1.6 2 144 2.4

Aantekening: Die totale van Tabel 3.1.3 en 3.1.4 balanseer wel, maar die feit dat die data eerder 
per program of salarisband gegroepeer is en tot duisende afgerond is, word dit egter verskillend 
weergegee.
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salarisband aantal  
befondsde poste

aantal poste 
gevul

vakature- 
koers %

aantal persone 
bykomend tot 
die diensstaat

vakaturekoers 
met addision-
ele personeel 
inaggenome

Laer geskoold 
(Vlak 1-2) 

2 1 50.0 2 0

Geskoold  
(Vlak 3-5)

42 33 21.4 11 0

Hoogs geskoold 
produksie  
(Vlak 6-8)

70 51 27.1 11 11.4

Hoogs geskoold 
toesighouding 
(Vlak 9-12)

111 79 28.8 15 15.3

Senior bestuur 
(Vlak 13-16) 

20 14 30.0 2 20.0

TOTaal 245 178 27.3 41 10.6

Program aantal  
befondsde poste

aantal poste 
gevul

vakature- 
koers %

aantal persone 
bykomend tot 
die diensstaat

vakaturekoers 
met addision-
ele personeel 
inaggenome

program 1 65 43 33.8 10 18.5

program 2 44 36 18.2 3 11.4

program 3 29 26 10.3 10 0

program 4 23 18 21.7 6 0

program 5 27 15 44.4 4 29.6

program 6 36 26 27.8 4 11.1

program 7 21 14 33.3 4 19.0

TOTaal 245 178 27.3 41 10.6

3.2 Indiensneming en vakatures

Die volgende tabelle is ’n opsomming van die aantal poste op die diensstaat, die aantal werknemers, 
die persentasie vakante poste en of daar enige personeel bykomend tot die diensstaat is. Hierdie 
inligting word aangedui ten opsigte van drie belangrike veranderlikes: program (Tabel 3.2.1), 
salarisband (Tabel 3.2.2) en kritieke beroepe (Tabel 3.2.3). Departemente het kritieke beroepe 
geïdentifiseer wat gemonitor moet word. Tabel 3.2.3 verskaf inligting oor die diensstaat en 
vakatures in kritieke sleutelposte in die departement.

Tabel 3.2.1: Indiensneming en vakatures per program, soos op 31 Maart 2014

Tabel 3.2.2: Indiensneming en vakatures per salarisband, soos op 31 Maart 2014

Aantekening: Die inligting in elke geval weerspieël die situasie soos op 31 Maart 2014. Vir ’n 
aanduiding oor veranderinge in indiensnemingspatrone gedurende die oorsigjaar, verwys asseblief 
na afdeling 3.4 van hierdie verslag.
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salarisband Totale 
aantal 
poste

aantal 
poste 

geëvalueer

% van poste 
geëvalueer

Poste opgegradeer Poste afgegradeer

aantal % van aan-
tal poste

aantal % van aan-
tal poste

Laer geskoold 
(Vlak 1-2)

2 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Geskoold 
(Vlak 3-5)

42 1 0.4 0 0.0 0 0.0

Hoogs 
geskoold 
produksie
(Vlak 6-8)

70 3 1.2 0 0.0 0 0.0

Hoogs 
geskoold 
toesighouding 
(Vlak 9-12)

111 2 0.8 8 3.3 0 0.0

Senior 
bestuursdiens
Band a  
(Vlak 13)

14 2 0.8 0 0.0 0 0.0

Senior 
bestuursdiens
Band B (Vlak 
14)

5 1 0.4 0 0.0 0 0.0

Senior 
bestuursdiens
Band C (Vlak 
15)

1 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTaal 245 9 3.7 8 3.3 0 0.0

Kritieke beroepe aantal  
befondsde poste

aantal poste 
gevul

vakature-  
koers %

aantal persone 
bykomend tot 
die diensstaat

vakaturekoers 
met inagneming 
van bykomende 

personeel

Geen

Tabel 3.2.3: Indiensneming en vakatures per kritieke beroep, soos op 31 Maart 2014

3.3 Posevaluering 

Die Staatsdiensregulasies, 2001 soos gewysig, het posevaluering bekendgestel as ’n manier om te 
verseker dat werk van gelyke waarde gelyk vergoed word. Binne ’n nasionaal-bepaalde raamwerk, 
kan uitvoerende gesagte enige pos in sy of haar organisasie evalueer of herevalueer. 

Tabel 3.3.1 is ’n opsomming van die aantal poste wat gedurende die oorsigjaar geëvalueer is. Die 
tabel verskaf ook statistieke oor die aantal poste wat op- of afgegradeer is.

Tabel 3.3.1: Posevaluering, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Aantekening: Bestaande Staatsdiensbeleid vereis van departemente om spesifiek geïdentifiseerde 
poste (uitgeslote opvoeder- en OSD-poste [beroepspesifieke bedeling]) aan ’n formele 
evalueringsproses te onderwerp. Dit sluit nuutgeskepte poste in, asook poste waar die posinhoud 
aansienlik verander het. Hierdie posevalueringsproses bepaal die gradering en salarisvlak van ’n pos. 
Die meerderheid van poste op die goedgekeurde diensstaat is gedurende vorige verslagtydperke 
geëvalueer, en die posevalueringsuitslae is dus steeds van toepassing.
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Belangrike 
beroep

aantal  
werknemers

Posevaluerings-
vlak

vergoeding op 
’n hoër salaris-

vlak

vergoeding op 
’n hoër kerf van 
dieselfde salar-

isvlak

rede vir afwyk-
ing

Hoofdirekteur 1 14 5-kerf-
verhoging

aantrekking

adjunk-
direkteur

1 11 6-kerf-
verhoging

aantrekking

adjunk-
direkteur

1 11 11-kerf-
verhoging

aantrekking

Totale aantal werknemers wie se salarisse die vlak 
oorskry wat in 2013/14 deur posevaluering bepaal is 
(ingeslote toekenning van hoër kerwe)
persentasie van totale indiensneming

3

1.4

Begunstigdes swart Indiër Kleurling Wit Totaal

Vroulik 1 0 2 0 3

Manlik 1 0 3 1 5

TOTaal 2 0 5 1 8

Werknemers	met	’n	gestremdheid 0

Tabel 3.3.2: Profiel van werknemers wie se salarisse opgegradeer is weens hul poste wat 
opgegradeer is, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Tabel 3.3.3 verskaf ’n opsomming van die aantal gevalle waar salarisvlakke die graad oorskry het 
wat deur posevaluering bepaal is (insluitend hoër kerwe toegeken). Redes vir die afwyking word 
in elke geval voorsien.

Tabel 3.3.3: Werknemers aan wie hoër salarisse toegeken is as dit wat deur posevaluering per 
rassegroep bepaal is, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Tabel 3.3.4: Werknemers aan wie hoër salarisse toegeken is as dit wat deur posevaluering 
per rassegroep bepaal is, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Begunstigdes swart Indiër Kleurling Wit Totaal

Vroulik 0 0 1 1 2

Manlik 0 0 1 0 1

TOTaal 0 0 2 1 3

Werknemers	met	’n	gestremdheid 0

3.4 veranderinge in indiensneming

Omsetkoerse gee ’n aanduiding van tendense in die indiensnemingsprofiel van die departement 
gedurende die oorsigjaar. Die volgende tabelle is ’n opsomming van omsetkoerse per salarisband 
(Tabel 3.4.1) en per kritieke beroep (Tabel 3.4.2). 
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salarisband aantal 
werknemers 
soos op 31 
Maart 2013

Omset-
koers 

2012/13 

aanstellings 
na die  

departement

Oorplas-
ings 

na die 
departe-

ment

Beëindigings 
uit die  

departement

Oorplas-
ings uit die 
departe-

ment

Omset-
koers 

2013/14 

Geen

salarisband aantal 
werknemers 
soos op 31 
Maart 2013

Omset-
koers 

2012/13 

aanstellings 
na die  

departement

Oorpla- 
sings 
na die 

departe-
ment

Beëindigings 
uit die  

departement

Oorpla- 
sings 
uit die 

departe-
ment

Omset-
koers 

2013/14 

Laer geskoold 
(Vlak 1-2)

3 25.0 0 0 0 0 0.0

Geskoold 
(Vlak 3-5)

43 22.0 7 1 2 0 4.7

Hoogs geskoold 
produksie 
(Vlak 6-8)

57 22.1 13 5 7 1 14.0

Hoogs geskoold 
toesighouding 
(Vlak 9-12)

96 18.6 10 1 9 1 10.4

Senior 
bestuursdiens 
Band a  
(Vlak 13)

11 9.1 1 0 1 1 18.2

Senior 
bestuursdiens 
Band B  
(Vlak 14)

4 0.0 0 1 0 0 0.0

Senior 
bestuursdiens 
Band C  
(Vlak 15)

2 0.0 0 0 1 0 50.0

TOTal 216 19.4 31 8 20 3 10.6

39      23

Tabel 3.4.1: Jaarlikse omsetkoerse per salarisband, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Aantekening: ’n Oorplasing is wanneer ’n staatsdiensamptenaar vanaf een departement na ’n 
ander op dieselfde salarisvlak skuif.

Tabel 3.4.2: Jaarlikse omsetkoerse per kritieke beroep, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014
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Ouderdomsgroep aantal % van totale bedankings

Ouderdom 25 tot 29 2 18.2

Ouderdom 30 tot 34 2 18.2

Ouderdom 35 tot 39 2 18.2

Ouderdom 40 tot 44 2 18.2

Ouderdom 45 tot 49 1 9.1

Ouderdom 50 tot 54 1 9.1

Ouderdom 55 tot 59 1 9.1

TOTaal 11 100

soort beëindiging aantal % van totale 
beëindigings

aantal beëindigings as ’n % 
van totale aantal werknemers 

soos op 31 Maart 2013

Sterfte 1 4.3 0.5

Bedanking * 11 47.8 5.1

Beëindiging van kontrak 6 26.1 2.8

aftrede 2 8.7 0.9

Oorplasings na ander staatsdiensdepartemente 3 13.0 1.4

TOTaal 23 100 10.6

Tabel 3.4.3: Personeel wat die diens van die departement verlaat het, 1 april 2013 tot 31 Maart 
2014

Aantekening: Tabel 3.4.3 identifiseer die verskeie kategorieë van beëindigings vir personeellede 
wat die diens van die departement verlaat het. 

* Bedankings word verder in Tabel 3.4.4 en 3.4.5 bespreek.

Tabel 3.4.4: redes waarom personeel bedank het, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

redes vir bedanking aantal % van totale bedankings

Beter vergoeding 6 54.5

Onvoldoende moontlikhede vir 
vordering

1 9.1

ander beroep  1 9.1

Geen rede nie 3 27.3

TOTaal 11 100

Tabel 3.4.5: verskillende ouderdomsgroepe van personeel wat bedank het,   1 april 2013 tot 
31 Maart 2014

Tabel 3.4.6 Werknemer-geïnisieerde skeidingspakkette, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

 

Totale aantal werknemer-geïnisieerde skeidingspakkette in 2013/14 Geen
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Kritieke 
beroep

Werknemers soos 
op 31 Maart 2013

Bevorderings na 
’n ander salaris-

vlak

Bevorderings 
as ’n % van 

werknemers

vorderings na ’n 
ander kerf binne 

’n salarisvlak

Kerfvorderings  
as ’n % van 

werknemers

 Geen

Tabel 3.4.7: Bevorderings per salarisband, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

salarisband Werknemers 
soos op 31 Maart 

2013

Bevorderings na 
’n ander salaris-

vlak

Bevorderings as 
’n % van  

werknemers

vorderings na ’n 
ander kerf binne 

’n salarisvlak

Kerfvorder-
ings as ’n % van 

werknemers

Laer geskoold
(Vlak 1-2)

3 0 0.0 3 100

Geskoold
(Vlak 3-5)

43 1 2.3 28 65.1

Hoogs geskoold 
produksie
(Vlak 6-8)

57 0 0.0 40 70.2

Hoogs geskoold 
toesighouding
(Vlak 9-12)

96 4 4.2 64 66.7

Senior bestuur
(Vlak 13-16)

17 0 0.0 11 64.7

TOTaal 216 5 2.3 146 67.6

Tabel 3.4.8: Bevorderings per kritieke beroep, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

3.5 Billike indiensneming 

Die inligting in hierdie afdeling toon die departement se demografiese samestelling van ras, geslag 
en gestremdheid, soos vereis deur die Wet op Billike Indiensneming en die Departement van 
Staatsdiens en administrasie. poste op ons diensstaat vereis verskeie akademiese kwalifikasies, 
byvoorbeeld ’n Senior Sertifikaat, tegniese kwalifikasie of voorgraadse en nagraadse kwalifikasie, 
asook sekere vaardigheidsvlakke. Die Wet op Billike Indiensneming verklaar dat wanneer daar 
bepaal word of die aangewese groepe billik in ’n beroepskategorie en -vlak in ’n werkgewer se 
arbeidsmag verteenwoordig word, ’n aantal faktore in ag geneem moet word, insluitend die poel 
van toepaslik gekwalifiseerde persone uit die aangewese groepe waaruit die werkgewer redelik 
verwag kan word om werknemers te bevorder of aan te stel. Die syfers wat in hierdie afdeling 
voorgelê word, neem nie hierdie faktore in ag nie en reflekteer nie die feit dat die bevolkingsyfers 
wat deur die 2011 Sensus verskaf is, aandui dat ’n baie klein persentasie van die Wes-Kaapse 
bevolking, wat die poel van “toepaslike gekwalifiseerde persone” verteenwoordig waaruit die Wes-
Kaapse Regering personeel kan aanstel (soos gespesifiseer in die Wet op Billike Indiensneming 
en Staatsdiensregulasies) oor Matriek en tersiêre kwalifikasies beskik nie. Die departement belê 
voortdurend in maatreëls om ’n breër poel van toepaslik gekwalifiseerde persone te skep wat om 
werkgeleenthede kan meeding, ten einde billike verteenwoordiging in alle beroepskategorieë en 
-vlakke in die arbeidsmag te verbreed.
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Beroepsvlakke Manlik vroulik Buitelandse  
burgers

Totaal

s K I W s K I W Manlik vroulik

Topbestuur (Vlak 15-16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior bestuur (Vlak 13-14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

professioneel gekwalifiseerde en 
ervare spesialiste en middelbestuur
(Vlak 9-12)

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Geskoolde tegnies en akademies 
gekwalifiseerde werkers, junior 
bestuur, toesighouers, voormanne 
en superintendente (Vlak 6-8)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Halfgeskoold en diskresionêre 
besluitneming (Vlak 3-5)

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Ongeskoold en bepaalde 
besluitneming (Vlak 1-2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTaal 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3

Tydelike werknemers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

grOOTTOTaal 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3

Beroepsvlakke Manlik vroulik Buitelandse  
burgers

Totaal

s K I W s K I W Manlik vroulik

Topbestuur (Vlak 15-16) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Senior bestuur (Vlak 13-14) 1 6 0 2 1 4 1 0 0 0 15

professioneel gekwalifiseerde en 
ervare spesialiste en middelbestuur
(Vlak 9-12)

6 25 1 5 6 35 3 11 2 0 94

Geskoolde tegnies en akademies 
gekwalifiseerde werkers, junior 
bestuur, toesighouers, voormanne 
en superintendente (Vlak 6-8)

10 14 0 0 15 19 1 3 0 0 62

Halfgeskoold en diskresionêre 
besluitneming (Vlak 3-5)

4 2 1 1 7 26 0 3 0 0 44

Ongeskoold en bepaalde 
besluitneming (Vlak 1-2)

0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3

TOTaal 21 49 2 8 30 85 5 17 2 0 219

Tydelike werknemers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

grOOTTOTaal 21 49 2 8 30 85 5 17 2 0 219

Tabel 3.5.1: Totale aantal werknemers (insluitend werknemers met gestremdhede) in elkeen 
van die volgende beroepsvlakke, soos op 31 Maart 2014)

S = Swart; K = Kleurling; I = Indiër; W = Wit.

Aantekening: Die syfers per beroepsvlak aangedui sluit alle permanente, deeltydse en 
kontrakwerkers in. Voorts word die inligting per salarisvlak aangebied en nie volgens posvlak nie. 

Vir die aantal werknemers met gestremdhede, verwys na Tabel 3.5.2.

Tabel 3.5.2: Totale aantal werknemers (slegs met gestremdhede) in elkeen van die volgende 
beroepsvlakke, soos op 31 Maart 2014

S = Swart; K = Kleurling; I = Indiër; W = Wit.

Aantekening: Die syfers per beroepsvlak aangedui sluit alle permanente, deeltydse en kontrakwerkers 
in. Voorts word die inligting per salarisvlak aangebied en nie volgens posvlak nie.
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Beroepsvlakke Manlik vroulik Foreign  
Nationals

Totaal

s K I W s K I W Manlik vroulik

Topbestuur (Vlak 15-16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior bestuur (Vlak 13-14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

professioneel gekwalifiseerde en 
ervare spesialiste en middelbestuur
(Vlak 9-12)

0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4

Geskoolde tegnies en akademies 
gekwalifiseerde werkers, junior 
bestuur, toesighouers, voormanne 
en superintendente (Vlak 6-8)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Halfgeskoold en diskresionêre 
besluitneming (Vlak 3-5)

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Ongeskoold en bepaalde 
besluitneming (Vlak 1-2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTaal 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 5

Tydelike werknemers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

grOOTTOTaal 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 5

Tabel 3.5.3: Werwing, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Beroepsvlakke Manlik vroulik Buitelandse 
burgers

Totaal

s K I W s K I W Manlik vroulik

Topbestuur (Vlak 15-16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior bestuur (Vlak 13-14) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

professioneel gekwalifiseerde en 
ervare spesialiste en middelbestuur
(Vlak 9-12)

0 4 0 0 0 3 1 2 1 0 11

Geskoolde tegnies en akademies 
gekwalifiseerde werkers, junior 
bestuur, toesighouers, voormanne 
en superintendente (Vlak 6-8)

6 2 0 0 3 6 1 0 0 0 18

Halfgeskoold en diskresionêre 
besluitneming (Vlak 3-5)

0 1 0 1 1 5 0 0 0 0 8

Ongeskoold en bepaalde 
besluitneming (Vlak 1-2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTaal 6 9 0 1 4 14 2 2 1 0 39

Tydelike werknemer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

grOOTTOTaal 6 9 0 1 4 14 2 2 1 0 39

S = Swart; K = Kleurling; I = Indiër; W = Wit.

Aantekening: Werwing verwys na nuwe werknemers, insluitend oorplasings na die departement, 
soos per Tabel 3.4.1.

Tabel 3.5.4: Bevorderings, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

S = Swart; K = Kleurling; I = Indiër; W = Wit.

Aantekening: Bevorderings verwys na die totale aantal werknemers wat binne die departement 
bevorder is, soos per Tabel 3.4.7. 
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Dissiplinêre optrede Manlik vroulik Buitelandse 
burgers

Totaal

s K I W s K I W Manlik vroulik

Geskors sonder betaling + FWW 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4

Saak teruggetrek 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

TOTaal 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 5

Beroepsvlakke Manlik vroulik Buitelandse 
burgers

Totaal

s K I W s K I W Manlik vroulik

Topbestuur (Vlak 15-16) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Senior bestuur (Vlak 13-14) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

professioneel gekwalifiseerde en 
ervare spesialiste en middelbestuur
(Vlak 9-12)

1 4 0 2 1 2 0 0 0 0 10

Geskoolde tegnies en akademies 
gekwalifiseerde werkers, junior 
bestuur, toesighouers, voormanne 
en superintendente (Vlak 6-8)

1 2 0 0 0 4 0 1 0 0 8

Halfgeskoold en diskresionêre 
besluitneming (Vlak 3-5)

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Ongeskoold en bepaalde 
besluitneming (Vlak 1-2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTaal 4 7 0 2 2 7 0 1 0 0 23

Tydelike werknemer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

grOOTTOTaal 4 7 0 2 2 7 0 1 0 0 23

Tabel 3.5.5: Beëindigings, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

S = Swart; K = Kleurling; I = Indiër; W = Wit.

Aantekening: Beëindigings verwys na werknemers wat die diens van die departement verlaat het, 
insluitend oorplasings na ander departemente, soos per Tabel 3.4.1. 

Tabel 3.5.6: Dissiplinêre optrede, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

S = Swart; K = Kleurling; I = Indiër; W = Wit.

Aantekening: Die totaal van dissiplinêre optrede verwys slegs na formele uitkomste en nie koptelling 
nie. Vir verdere inligting oor die uitkomste van die dissiplinêre optrede en soorte wangedrag wat 
by dissiplinêre verhore aangespreek is, verwys asseblief na Tabel 3.12.2 en Tabel 3.12.3. 
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Dissiplinêre stappe ingestel teen SBD-lede wat nie prestasie-ooreenkomste onderteken het nie

Nie van toepassing nie

Redes waarom prestasie-ooreenkomste nie met alle SBD-lede gesluit is nie

Nie van toepassing nie

Tabel 3.5.7: vaardigheidsontwikkeling, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Beroepsvlakke Manlik vroulik Totaal

s K I W s K I W

Topbestuur (Vlak 15-16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior bestuur (Vlak 13-14) 1 1 0 0 0 1 1 0 4

professioneel gekwalifiseerde en ervare spesialiste en 
middelbestuur (Vlak 9-12)

6 19 0 3 5 25 2 8 68

Geskoolde tegnies en akademies gekwalifiseerde 
werkers, junior bestuur, toesighouers, voormanne en 
superintendente (Vlak 6-8)

8 13 0 0 14 19 0 3 57

Halfgeskoold en diskresionêre besluitneming  
(Vlak 3-5)

9 8 1 1 9 38 0 2 68

Ongeskoold en bepaalde besluitneming (Vlak 1-2) 1 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTaal 25 41 1 4 28 83 3 13 198

Tydelike werknemer 0 0 0 0 0 0 0 0 0

grOOTTOTaal 25 41 1 4 28 83 3 13 198

S = Swart; K = Kleurling; I = Indiër; W = Wit.

Aantekening: Bovermelde tabel verwys na die totale aantal personeellede wat opleiding ontvang 
het en nie na die aantal opleidingskursusse wat deur individue bygewoon is nie. Vir verdere inligting 
oor die werklike opleiding voorsien, verwys asseblief na Tabel 3.13.2. 

3.6 Ondertekening van prestasie-ooreenkomste deur sBD-lede

Tabel 3.6.1: Ondertekening van prestasie-ooreenkomste deur sBD-lede soos op 31 Mei 2013.

sBD-vlak aantal be-
fondsde sBD-
poste per vlak

aantal sBD-lede 
per vlak

aantal ondertekende 
prestasie-ooreenkom-

ste per vlak

Ondertekende prestasie-
ooreenkomste as % van 

sBD-lede per vlak

Direkteur-Generaal/ 
Departementshoof

1 1 1 100

Salarisvlak 16, maar nie 
DH nie

0 0 0 0.0

Salarisvlak 15 0 1 1 100

Salarisvlak 14 4 4 4 100

Salarisvlak 13 12 11 11 100

TOTaal 17 17 17 100

Aantekening: Die toekenning van prestasie-verwante belonings (kontantbonus) vir lede van die 
Senior Bestuursdiens word later in die verslag behandel. Verwys asseblief na Tabel 3.8.5.

Tabel 3.6.2: redes waarom prestasie-ooreenkomste nie soos op 31 Mei 2013 met alle sBD 
gesluit is nie

Tabel 3.6.3: Dissiplinêre stappe ingestel teen sBD-lede wat nie teen 31 Mei 2013 prestasie-
ooreenkomste onderteken het nie
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sBD-vlak aantal vakatures per 
vlak geadverteer binne 6 
maande nadat dit vakant 

geraak het

vulling van poste

aantal vakatures per vlak 
gevul binne 6 maande na-
dat dit vakant geraak het

aantal vakatures per vlak 
nie binne 6 maande nie 

maar wel binne 12 maande 
gevul

Departementshoof 0 0 0

Salarisvlak 14 0 1 0

Salarisvlak 13 2 0 0

TOTaal 2 1 0

sBD-vlak aantal be-
fondsde sBD-
poste per vlak

aantal sBD-
poste gevul per 

vlak

% van sBD-poste 
gevul per vlak

aantal sBD-
poste vakant per 

vlak

% van sBD-poste 
vakant per vlak

Departements-
hoof

1 1 100.00 0 0.00

Salarisvlak 14 5 5 100.00 0 0.00

Salarisvlak 13 14 8 57.14 6 42.86

TOTaal 20 14 70.00 6 30.00

sBD-vlak aantal be-
fondsde sBD-
poste per vlak

aantal sBD-
poste gevul per 

vlak

% van sBD-poste 
gevul per vlak

aantal sBD-
poste vakant per 

vlak

% van sBD-poste 
vakant per vlak

Departements-
hoof

1 1 100.00 0 0.00

Salarisvlak 14 4 4 100.00 0 0.00

Salarisvlak 13 12 8 66.67 4 33.33

TOTaal 17 13 76.47 4 23.53

3.7 vulling van sBD-poste

Tabel 3.7.1: Inligting oor sBD-poste soos op 30 september 2013

Tabel 3.7.2: Inligting oor sBD-poste soos op 31 Maart 2014

     

Tabel 3.7.3: advertering en vulling van sBD-poste soos op 31 Maart 2014
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Kritieke beroepe Werknemers soos op  
31 Maart 2013

vorderings na ’n ander 
kerf binne ’n salarisvlak

Kerfvorderings as ’n % van 
werknemers per kritieke beroep

Geen

salarisband Werknemers soos 
op  

31 Maart 2013

vorderings na ’n ander 
kerf binne ’n salarisvlak

Kerfvorderings as ’n % van 
werknemers per salaris-

band

Laer geskoold (Vlak 1-2) 3 3 100

Geskoold (Vlak 3-5) 43 28 65.1

Hoogs geskoold produksie 
(Vlak 6-8)

57 40 70.2

Hoogs geskoold toesig-
houding (Vlak 9-12)

96 64 66.7

Senior bestuur (Vlak 13-16) 17 11 64.7

Totaal 216 146 67.6

Dissiplinêre stappe wat ingestel is vir die nienakoming van voorgeskrewe tydraamwerke vir die vul van 
SBD-poste binne 12 maande

Geen

Tabel 3.7.4: redes waarom daar nie aan die vulling van befondsde vakante sBD-poste voldoen 
is nie - geadverteer binne 6 maande en gevul binne 12 maande nadat dit vakant geraak het

sBD-vlak redes vir nienakoming

Direkteur-Generaal/ 
Departementshoof

Salarisvlak 16, maar nie DH nie

Salarisvlak 15

Salarisvlak 14

Salarisvlak 13
 
 
 

Direkteur: Ondernemingsontwikkeling 
Nuutgeskepte pos wat buite die tydsraamwerk geadverteer is. Na evaluer-
ing van die aansoeke, is daar besluit om weer te adverteer aangesien die 
aantal geskikte kandidate beperk was. Die proses om weer te adverteer is 
afgehandel en die pos is met ingang van 09 Desember 2013 gevul.
Direkteur: ekonomiese Bemagtiging 
Nuutgeskepte struktuur. Die advertering van die pos het oorgestaan as 
gevolg van moontlike verdere veranderinge aan die posbeskrywing.
Direkteur: Handelskunste en vermaak
Nuutgeskepte struktuur. Die advertering van die pos het oorgestaan as 
gevolg van moontlike verdere veranderinge aan die posbeskrywing.
Direkteur: ekonomiese Ontwikkelingsintegrering 
Nuutgeskepte struktuur. Die advertering van die pos het oorgestaan as 
gevolg van moontlike verdere veranderinge aan die posbeskrywing.
Direkteur: vaardigheidstrategie-belanghebbendebestuur & 
vaardigheidsekretariaat 
Nuutgeskepte struktuur. Die advertering van die pos het oorgestaan as 
gevolg van moontlike verdere veranderinge aan die posbeskrywing.

Tabel 3.7.5: Dissiplinêre stappe wat ingestel is vir die nienakoming van voorgeskrewe 
tydraamwerke vir die vul van sBD-poste binne 12 maande

3.8. Werknemerprestasie 
Tabel 3.8.1: Kerfvorderings per salarisband, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Tabel 3.8.2: Kerfvorderings per kritieke beroep, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Ten einde goeie prestasie aan te moedig, het die departement die volgende prestasiebelonings 
toegeken aan personeel vir die prestasietydperk 2011/12, maar dit in die 2013/14-boekjaar 
uitbetaal. Die inligting word aangedui ten opsigte van ras, geslag, en gestremdheid (Tabel 3.8.3), 
salarisbande (Tabel 3.8.4 en Tabel 3.8.5) en kritieke beroepe (Tabel 3.8.6).
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salarisbande Profiel van begunstigde Koste

aantal begun-
stigdes

aantal 
werknemers 

in groep soos 
op 31 Maart 

2013

% van totaal 
in salarisband

Koste 
(r’000)

gemiddelde 
koste per be-

gunstigde 
(r)

Koste as ’n % 
van die totale 
personeeluit-

gawes

Laer geskoold 
(Vlak 1-2)

1 3 33.3 5 5 258 0.01

Geskoold 
(Vlak 3-5)

4 43 9.3 36 8 910 0.05

Hoogs 
geskoold 
produksie 
(Vlak 6-8)

16 57 28.1 262 16 395 0.3

Hoogs 
geskoold 
toesighouding 
(Vlak 9-12)

28 96 29.2 740 26 415 1.0

TOTaal 49 199 24.6 1 043 21 282 1.4

ras en  
geslag

Profiel van begunstigde Koste

aantal  
begunstigdes

aantal werkne-
mers in groep 

soos op 31 Maart 
2013

% van totaal in 
groep

Koste 
(r’000)

gemiddelde 
koste per  

begunstigde 
(r)

swart 5 47 10.6 94 18 841

Manlik 3 20 15.0 65 21 662

Vroulik 2 27 7.4 29 14 609

Kleurling 43 132 32.6 1 119 26 026

Manlik 18 50 36.0 465 25 815

Vroulik 25 82 30.5 654 26 178

Indiër 0 5 0.0 0 0

Manlik 0 2 0.0 0 0

Vroulik 0 3 0.0 0 0

Wit 5 29 17.2 138 27 602

Manlik 1 11 9.1 35 34 569

Vroulik 4 18 22.2 103 25 860

Werknemers met 
’n gestremdheid

2 3 66.7 44 22 242

TOTaal 55 216 25.5 1 395 25 378

Tabel 3.8.3: Prestasiebelonings per ras, geslag en gestremdheid, 1 april 2013 tot 31 Maart 
2014

Aantekening: Die tabel hierbo hou verband met prestasietoekennings vir die prestasietydperk 
2012/13 en betalings is in die 2013/14-verslagtydperk gemaak.

Tabel 3.8.4: Prestasiebelonings per salarisband vir personeel onder senior bestuursdiensvlak, 
1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Aantekening: Die koste word bereken as ’n persentasie van die totale personeeluitgawes vir 
salarisvlak 1-12, aangetoon in Tabel 3.1.2.
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Kritieke 
beroep

Profiel van begunstigde Koste

aantal  
begunstigdes

aantal 
werknemers 

in groep soos 
op 31 Maart 

2013

% van totaal in 
salaris-band

Koste  
(r’000)

gemiddelde 
koste per 

begunstigde 
(r)

Koste as ’n % 
van die totale 

personeel-
uitgawes

None

salarisbande Profiel van begunstigde Koste

aantal  
begunstigdes

aantal 
werknemers 

in groep soos 
op 31 Maart 

2013

% van totaal 
in salarisband

Koste 
(r’000)

gemiddelde 
koste per be-

gunstigde 
(r)

Koste as ’n % 
van die totale 

personeel-
uitgawes

Senior 
bestuursdiens
Band a  
(Vlak 13)

0 11 0.0 0 0 0.0

Senior 
bestuursdiens
Band B  
(Vlak 14)

5 4 125.0 298 59 668 2.0

Senior 
bestuursdiens
Band C  
(Vlak 15)

1 2 50.0 55 54 638 0.4

Senior 
bestuursdiens
Band D  
(Vlak 16)

0 0 0.0 0 0 0.0

TOTaal 6 17 35.3 353 58 830 2.4

Tabel 3.8.5: Prestasieverwante belonings (kontantbonus) per salarisband vir senior 
bestuursdiensvlak, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

3.9 Buitelandse werkers

Onderstaande tabelle som die indiensneming van buitelandse werkers in die departement op ten 
opsigte van salarisbande en per belangrike beroep. Die tabelle bied ook ’n opsomming van die 
veranderinge in die totale aantal buitelandse werkers in elke salarisband en per elke belangrike 
beroep.

Aantekening: Die koste word bereken as ’n persentasie van die totale personeeluitgawes vir 
salarisvlak 13-16, aangetoon in Tabel 3.1.2.

Tabel 3.8.6: Prestasiebelonings per kritieke beroep, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014
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Belangrike 
beroep

1 april 2013 31 Maart 2014 verander

aantal % van totaal aantal % van totaal aantal % verandering

aSD: 
NaVORSING

1 100.0 1 50.0 0 0.0

aSSISTENT-
DIREKTEUR

0 0.0 1 50.0 1 100.0

TOTaal 1 100.0 2 100.0 1 50.0

salarisband 1 april 2013 31 Maart 2014 verander

aantal % van totaal aantal % van totaal aantal % verandering

Laer geskoold
(Vlak 1-2)

0 0.0 0 0.0 0 0.0

Geskoold
(Vlak 3-5)

0 0.0 0 0.0 0 0.0

Hoogs 
geskoold 
produksie
(Vlak 6-8)

0 0.0 0 0.0 0 0.0

Hoogs 
geskoold 
toesighouding
(Vlak 9-12)

1 100.0 2 100.0 1 50.0

Senior bestuur
(Vlak 13-16)

0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTaal 1 100.0 2 100.0 1 50.0

Tabel 3.9.1: Buitelandse werkers per salarisband, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Aantekening: Die tabel sluit nie-burgers met permanente burgerskap in die Republiek van Suid-
Afrika uit.

Tabel 3.9.2: Buitelandse werkers per belangrike beroep, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Aantekening: Die tabel sluit nie-burgers met permanente burgerskap in die Republiek van Suid-
Afrika uit.

3.10 verlofgebruik vir die tydperk 1 Januarie 2013 tot 31 Desember 
2013

Die Staatsdienskommissie het die behoefte geïdentifiseer om siekteverlof deeglik in die staatsdiens 
te moniteer. Die volgende tabelle gee ’n aanduiding van die gebruik van siekteverlof (Tabel 3.10.1) 
en onbevoegdheidsverlof (Tabel 3.10.2). In albei gevalle word die geraamde koste van die verlof 
ook aangedui.
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salarisband Totale 
dae

% dae met 
mediese 
sertifiser-

ing

aantal werk-
nemers wat 
ongeskikt-
heidsverlof 

neem

Totale  
aantal 
werk- 

nemers

% van totale 
aantal werkne-

mers wat 
ongeskikt-he-
idsverlof neem

gemiddel-
de dae per 
werknemer

Beraamde 
koste 

(r’000)

Laer geskoold
(Vlak 1-2)

0 0.0 0 13 0.0 0 0

Geskoold 
(Vlak 3-5)

0 0.0 0 45 0.0 0 0

Hoogs geskoold 
produksie
(Vlak 6-8)

0 0.0 0 73 0.0 0 0

Hoogs geskoold 
toesighouding
(Vlak 9-12)

0 0.0 0 95 0.0 0 0

Senior bestuur
(Vlak 13-16)

0 0.0 0 19 0.0 0 0

TOTaal 0 0.0 0 245 0.0 0 0

salarisband Totale 
dae

% dae met 
mediese 

sertifisering

aantal werk-
nemers wat 
siekteverlof 

neem

Totale 
aantal 
werk-

nemers

% van totale 
aantal werk-
nemers wat 
siekteverlof 

neem

gemiddel-
de dae per 
werknemer

Beraam-
de koste 
(r’000)

Laer geskoold
(Vlak 1-2)

19 26.3 3 13 23.1 6 5

Geskoold 
(Vlak 3-5)

275 82.2 47 45 104.4 6 121

Hoogs geskoold 
produksie
(Vlak 6-8)

356 78.4 71 73 97.3 5 289

Hoogs geskoold 
toesighouding
(Vlak 9-12)

477 75.3 105 95 110.5 5 645

Senior bestuur
(Vlak 13-16)

55 81.8 19 19 100.0 3 117

TOTaal 1 182 77.3 245 245 100.0 5 1 177

Tabel 3.10.1: siekteverlof, 1 Januarie 2013 tot 31 Desember 2013

Aantekening: Die 3-jaar siekteverlofsiklus het in Januarie 2010 begin. Die inligting in elke 
geval toon die totale, uitgeslote onbevoegdheidsverlof wat deur werknemers geneem is. Vir ’n  
aanduiding van onbevoegdheidsverlof wat geneem is, verwys asseblief na tabel 3.10.2.

Tabel 3.10.2: Ongeskiktheidsverlof, 1 Januarie 2013 tot 31 Desember 2013

Aantekening: Die verlofbedeling, soos bepaal in die “Verlofbepalings”, gelees saam met die 
toepaslike kollektiewe ooreenkomste, maak voorsiening vir normale siekteverlof van 36 werkdae 
in ’n siekteverlofsiklus van drie jaar. Wanneer ’n werknemer sy of haar normale siekteverlof 
uitgeput het, moet die werkgewer ondersoek instel oor die aard en omvang van die werknemer 
se onbevoegdheid. Sulke ondersoeke moet uitgevoer word ingevolge item 10(1) van skedule 8 van 
die Wet op Arbeidsverhoudinge (WOAV).

Ongeskiktheidsverlof is nie ’n onbeperkte hoeveelheid addisionele siekteverlofdae tot ’n werknemer 
se beskikking nie. Ongeskiktheidsverlof is addisionele siekteverlof wat voorwaardelik toegeken word 
volgens die werkgewer se diskresie, soos daar voorsiening voor gemaak is in die Verlofbepaling en 
Beleid oor Ongeskiktheidsverlof en Aftrede weens Swak Gesondheid (BOVSA).
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salarisband Totale opge-
hoopte verlof 
beskikbaar-

soos op  
31 Des 2012

Totale dae 
opge-hoopte 

verlof  
geneem

aantal werk-
nemers wat 
opgehoopte 
verlof neem

gemid-delde 
aantal dae 

geneem per 
werknemer

aantal 
werknemers 
met opge-

hoopte verlof 
soos op  

31 Des 2013

Totale opge-
hoopte verlof 
beskikbaar-

soos op  
31 Des 2013

Laer geskoold
(Vlak 1-2)

0 0 0 0 0 0

Geskoold
(Vlak 3-5)

13 0 0 0 0 0

Hoogs 
geskoold 
produksie
(Vlak 6-8)

54 0 0 0 6 45

Hoogs 
geskoold 
toesighouding
(Vlak 9-12)

488 3 1 3 17 386

Senior bestuur
(Vlak 13-16)

17 0 0 0 4 93

TOTaal 572 3 1 3 27 525

salarisband Totale dae geneem Totale aantal werknemers 
wat jaarlikse verlof neem

gemiddelde dae per 
werknemer

Laer geskoold (Vlak 1-2) 49 4 12

Geskoold (Vlak 3-5) 673 45 15

Hoogs geskoold produksie
(Vlak 6-8)

1 159 68 17

Hoogs geskoold 
toesighouding (Vlak 9-12)

1 941 105 18

Senior bestuur
(Vlak 13-16)

367 17 22

TOTaal 4 189 239 18

Tabel 3.10.3 vat die benutting van jaarlikse verlof saam. Die loonooreenkoms wat in 2000 met die 
vakbonde in die (Staatsdienskommissie Bedingingsraad (SDKBR) gesluit is, vereis dat jaarlikse 
verlof bestuur word om te verhoed dat hoë vlakke van opgehoopte verlof by diensbeëindiging 
uitbetaal word.

Tabel 3.10.3: Jaarlikse verlof, 1 Januarie 2013 tot 31 Desember 2013

Tabel 3.10.4: Opgehoopte verlof, 1 Januarie 2013 tot 31 Desember 2013

Aantekening: Dit is moontlik dat die totale aantal opgehoopte verlofdae toeneem soos werknemers 
wat bevorder is of na die departement oorgeplaas is hulle opgehoopte verlofkrediete behou, wat 
deel van daardie spesifieke salarisband en uiteindelik van die departementele totaal vorm.
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eenhede/kategorieë van werknemers wat geïdentifi-
seer is as hoë risiko om MIv & verwante siektes op te 

doen (indien enige)

stappe wat gedoen is om die risiko te verminder

Die aard van die werk in die departement stel 
werknemers nie in gevaar om MIV/VIGS op te doen 
nie. Ten spyte van die baie lae beroepsrisiko, is 
alle werknemers op alle vlakke in die departement 
geteiken.

MIV/Vigs-berading en -toetsing (HCT) en toetsing 
vir welsyn is oor die algemeen uitgevoer. Die 
uitbestede gesondheid- en welsynkontrak (program 
vir werknemergesondheid en welsyn [WGWp]) 
voorsien aan werknemers en hul onmiddellike 
gesinslede (dit beteken die gade of maat van ’n 
werknemer of kinders wat by ’n werknemer woon) ’n 
reeks dienste. Hierdie dienste sluit die volgende in: 
•			4/7/365	telefoniese	berading;	
•			Van	aangesig-tot-aangesig	berading	(6	+	2							

sessie-model);
•			Trauma-	en	kritiese-insident-berading;	
•			Voorspraak	oor	MIV-	en	Vigs-bewustheid,	

insluitend aanlyn E-Sorgdienste en
•			Opleiding,	bereiding	en	geteikende	ingrypings	

waar dit nodig was.

rede Totale bedrag (r’000) aantal werknemers gemiddelde betaling per 
werknemer

Verlofuitbetalings vir 
2013/14 weens verlof wat 
nie in die vorige siklus 
geneem is nie

77 4 19 302

Opgehoopte verlof-
uitbetalings by diens-
beëindiging vir 2013/14

0 0 0

Huidige verlof-
uitbetalings by diens-
beëindiging

24 1 23 911

TOTaal 101 5 20 224

5

Tabel 3.10.5 is ’n opsomming van betalings wat aan werknemers gemaak is as gevolg van verlof 
wat nie geneem is nie.

Tabel 3.10.5: verlofuitbetalings, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

3.11. MIv/vigs en gesondheidsbevorderingsprogramme

Tabel 3.11.1: stappe gedoen om die risiko van beroepsblootstelling te verminder, 1 april 2013 
tot 31 Maart 2014
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vraag Ja Nee Besonderhede, indien ja

1. Het die departement ’n lid 
van die SBD aangewys om 
die bepalings soos vervat in 
Deel VI E van Hoofstuk 1 van 
die Staatsdiensregulasies, 
2001 te implementeer? 
Indien wel, verskaf sy/ haar 
naam en posisie.

√ Me Reygana Shade is die Direkteur: Organisatoriese 
Gedrag (Departement van die premier). Sy het hierdie 
rol vervul as gevolg van die korporatisering van die 
Werknemergesondheid- en -welsynsfunksie.

2. Het die departement ’n 
toegewyde eenheid of het 
dit spesifieke personeellede 
aangewys om die 
gesondheid en welsyn van 
werknemers te bevorder? 
Indien wel, dui die aantal 
werknemers aan wat by 
hierdie taak betrokke is, en 
die jaarlikse begroting wat 
vir hierdie doel beskikbaar 
is.

√ Die Korporatiewe Dienstesentrum (CSC) in die 
Departement van die premier voorsien ’n transversale 
diens aan elf (11) deelnemende departemente, ingeslote 
die Departement van die premier.
’n Toegewyde Werknemergesondheid- en Welsynseenheid 
in die Direktoraat Organisatoriese Gedrag en die 
Hoofdirektoraat Organisasie-ontwikkeling dien om die 
gesondheid en welsyn van werknemers in die elf (11) 
deelnemende departemente te bevorder.
Die eenheid bestaan uit ’n adjunk-direkteur, drie (3) 
assistent-direkteure en vier (4) Welsynspraktisyns.
Begroting: R2 miljoen

3. Het die departement ’n 
Werknemersbystand- 
of Gesondheid-
bevorderingsprogram vir 
werknemers bekendgestel? 
Indien wel, dui die sleutel-
elemente/dienste van hierdie 
program aan. 

√ Die departement het ’n diensvlakooreenkoms met 
ICaS [diensverskaffer] aangegaan om ’n werknemer-
gesondheid- en welsynsdiens aan die elf kliënt-
departemente van die Korporatiewe Dienstesentrum 
[CSC] te lewer.
Die departement het ingrypings onderneem, naamlik 
konsultasie vir bestuur, induksie vir werknemers, 
stresbestuur, bewustheid oor mishandeling en 
seksuele gesondheid, werk-lewe-balans, bewustheid 
oor voorspraak vir werknemers, persoonlike finansies, 
bestuursverwysings, middelmisbruik, finansiële welstand, 
gesonde ouerskap, nuwe snare (’re-strung’) en bereiding 
van werknemers. Hierdie ingrypings is beplan op grond 
van die tendense wat kwartaalliks gerapporteer word 
deur die Werknemergesondheid- en Welsynsprogram 
se verslae wat deur die diensverskaffer, ICaS, vir die 
tydperk 2013/14 verskaf word. Die verslae is gegrond op 
die benutting van WGW-dienste en bestuursinligting ten 
einde geskikte ingrypings te teiken om hierdie neigings 
aan te spreek. 
Die geteikende ingrypings was daarop gemik om 
werknemer-interaksie te verbeter deur bewustheid en 
opvoedkundige ingrypings wat gesonde lewenstyle te 
bevorder. Dit behels voorleggings om bewustheid te 
skep en werknemers aan te moedig om ’n proaktiewe 
benadering te hê ten einde die impak van hierdie 
probleme in die werkplek te beperk. Bovermelde 
ingrypings is vir die geteikende departemente, 
bestuurders en toesighouers uitgevoer en bestuurs-
onderrig vir SBD-lede is ook aangebied.
Die departement het ook inligtingsessies aangebied, 
soos versoek deur verskeie departemente in die Wes-
Kaapse Regering (WKR) om werknemers in te lig oor 
die WGW-diens en hoe om toegang te kry tot die 
Werknemergesondheid- en Welsynsprogram (WGWp). 
promosionele materiaal soos pamflette, plakkate en 
brosjures is versprei.

Tabel 3.11.2: Besonderhede oor gesondheidsbevordering- en MIv- en vIgs-programme, 1 
april 2013 tot 31 Maart 2014
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vraag Ja Nee Besonderhede, indien ja

4. Het die departement (’n) 
komitee(s) ingestel, soos 
beoog in deel VI E.5 (e) 
van hoofstuk 1 van die 
Staatsdiensregulasies, 2001? 
Indien wel, verskaf die name 
van die lede van die komitee 
en die belanghebbende(s) 
wie hulle verteenwoordig. 

√ ’n Nuwe Stuurkomitee vir Gesondheid en Welsyn is 
ingestel, met lede wat deur elke departement genomineer 
is. 

Komiteelede is:
•			Landbou: M Ferreira en H Jordaan (DJ)
•			Gemeenskapsveiligheid: a Brink; Simon Sekwadi & 
C Coetzee
•			Kultuursake: S Julies & D Flandorp
•			Ekonomiese Ontwikkeling & Toerisme: C Julies & 

p Martin
•			Omgewingsake & Ontwikkelingsbeplanning: 

M Kroese & p Cloete
•			Gesondheid: S Newman & C van Willing
•			Menslike Nedersettings: J Roberts & LL Groenewald
•			plaaslike Regering: F Matthee & K adams
•			Departement van die premier: R Shade & N Norushe
•			provinsiale Tesourie: D Sass & S Sixubane
•			Maatskaplike Ontwikkeling: T Mtheku & M Robinson 
•			ervoer & Openbare Werke: C Marx & Zinnia de Monk 
•			Wes-Kaap Onderwys: M Cronje and C le Roux

5. Het die departement sy 
indiensnemings-beleide 
en -praktyke hersien om 
te verseker dat dit nie 
onbillik teen werknemers 
diskrimineer op grond 
van hulle MIV-status 
nie? Indien wel, lys die 
indiensnemingsbeleide/-
praktyke wat as sulks 
hersien is.

√ Die transversale bestuursraamwerk vir werknemer-
gesondheid- en welsynsprogramme in die Wes-Kaapse 
Regering is in werking en is op 10 augustus 2005 deur 
die Koördinerende Kamer van die SKBK vir die Wes-Kaap 
provinsie aanvaar.
Die DpSa het verskeie nasionale beleidsdokumente in 
2007/8 ontwikkel wat werknemergesondheid en -welsyn 
(WGW) in die staatsdiens reguleer en die programme en 
dienste op ’n eenvormige manier koördineer. 
In hierdie verband maak alle personeelbeleide voorsiening 
vir billike praktyke, ongeag die MIV status van personeel 
of aansoekers. 
Gedurende die oorsigtydperk het die Departement van 
die premier ’n Transversale Werknemergesondheid- en 
-welsynbeleid saamgestel. Die konsepdokument word vir 
bekragtiging gekonsulteer.
Daarbenewens het die Departement Gesondheid die 
Transversale MIV en VIGS/SOI Werkplekbeleid en   
-program goedgekeur wat op alle departemente van die 
Wes-Kaase Regering van toepassing sal wees. Hierdie 
dokument is in pas met die vier pilare van die EHW- 
Strategiese Raamwerk 2008.

6. Het die departement 
maatreëls ingestel om 
MIV-positiewe werknemers 
of diegene wat as MIV-
positief beskou word, 
teen diskriminasie te 
beskerm? Indien wel, lys 
die sleutelelemente van 
sodanige maatreëls.

√ Die departement het die provinsiale Strategiese plan oor 
MIV/Vigs, SOS’s en TB 2012 – 2016 geïmplementeer om 
MIV en TB en die geslag- en regte-gebaseerde dimensies 
daarvan by die kernmandate in te sluit om MIV-verwante 
stigma te verminder.
Die oorhoofse doel van die genoemde provinsiale 
Strategiese plan is om MIV-positiewe werknemers te 
beskerm deur voorspraak te maak vir die implementering 
van die Drie Zero’s in lyn met die Gesamentlike Verenigde 
Nasies program oor MIV & VIGS (UNaIDS). Dit is 
opvoedkundige programme en inligtingsessies wat 
ontwikkel is om stigma en diskriminasie uit te wis en om 
bewustheid te skep deur:

•			Zero nuwe MIV, SOI en TB infeksies 

•			Zero sterftes wat met MIV en TB verband hou

•			Zero diskriminasie 
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Totale kollektiewe ooreenkomste Geen

3.12 arbeidsverhoudinge
Die volgende kollektiewe ooreenkomste is tussen vakbonde en die departement aangegaan: 

Tabel 3.12.1: Kollektiewe ooreenkomste, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

vraag Ja Nee Besonderhede, indien ja

Die departement hou ook sessies vir HCT- en 
welsynstoetse om te verseker dat alle werknemers in die 
KDS-departemente van die Wes-Kaapse Regering ten 
minste jaarliks vir MIV en TB getoets word.
Die doel is om:

•			MIV en TB diskriminasie in die werkplek te verminder. 
Dit sluit veldtogte teen onbillike diskriminasie en 
bemagtiging van werknemers in.

•			Onbillike diskriminasie in toegang tot dienste te 
verminder. Dit sluit in om te verseker dat die Direktoraat 
Werknemerverhoudinge klagtes of griewe aanspreek en 
opleiding aan werknemers voorsien.

•			ander sleutelelemente wat kwessies rondom anti-MIV/
VIGS diskriminasie aangespreek het, was: toetsing 
vir welsyn en TB is op versoek van departemente 
uitgevoer, plakkate en pamflette is versprei, berading 
oor MIV/VIGS (HCT) en TB-toetsing het plaasgevind, 
kondoomprogramme en  -praatjies (insluitende die 
MIV/VIGS praat-Uit-program) is ook aangebied. 

7. Moedig die departement 
sy werknemers aan om 
vrywillige berading en 
toetsing te ondergaan? 
Indien wel, lys die resultate 
wat u hiermee bereik het.

√ MBT sessIes: 
Die volgende ondersoeke is uitgevoer:
Bloeddruk, glukose, cholesterol, TB, LMI (liggaamsmassa-
indeks) en gesprekke. 
Die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en 
Toerisme het aan 3 sessies oor MBT en toetsing vir 
welstand deelgeneem.
84 werknemers is vir MIV, tuberkulose en seksueel-
oordraagbare infeksies (SOIs) getoets en het berading 
ontvang. 
Daar was 0 kliniese verwysings vir TB, MIV of enige ander 
SOI.

8. Het die departement 
maatstawwe/ aanwysers 
ontwikkel om die impak 
van sy program oor 
gesondheids-bevordering 
te moniteer en evalueer? 
Indien wel, lys sodanige 
maatstawwe/ aanwysers.

√ Die impak van programme oor gesondheidsbevordering 
word aangedui deur inligting wat via die 
Werknemergesondheid- en Welsynskontrak (eksterne 
WBp-diensverskaffer) voorsien word.
Die Werknemergesondheid- en Welsynsprogram word 
deur kwartaallikse en jaarlikse verslagdoening gemoniteer. 
Hierdie verslae word deur die eksterne diensverskaffer 
voorsien. Die mees onlangse jaarlikse oorsigtydperk was 1 
april 2013 – 2014.
Die kwartaallikse en jaarlikse oorsig voorsien ’n 
uiteensetting van die WGWp Menslike Kapitaal 
Demografie, d.w.s. ouderdom, geslag, dienstermyn, 
afhanklike gebruik, taalgebruik, werknemer vs. bestuurder 
gebruik, aantal gevalle, ens.
Die oorsig voorsien ook onder andere inligting oor 
diensbenutting, profiele oor probleme en tendense, 
assessering van werknemer- en organisatoriese risiko en 
die impak daarvan op die individu wat in die werkplek 
funksioneer
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Dispute by rade aanhangig gemaak aantal % of totaal

aantal dispute bekragtig 0 0

aantal dispute afgewys 1 100

Totale aantal dispute aanhangig gemaak 1 100

griewe aanhangig gemaak aantal % of totaal

aantal griewe opgelos 0 0

aantal griewe nie opgelos nie 1 100

Totale aantal griewe aanhangig gemaak 1 100

soorte wangedrag aantal % of totaal

Oneerlikheid 1 20

Finansiële onreëlmatighede 4 80

TOTaal 5 100

Uitkomste van dissiplinêre verhore aantal % of totaal

Bedanking/onttrekking 1 11.1

Skorsing sonder betaling 4 44.4

Finale skriftelike waarskuwing 4 44.4

TOTaal 9 100

persentasie van totale indiensneming 2.9

Tabel 3.12.2 is ’n opsomming van die uitkoms van dissiplinêre verhore wat gedurende die 
oorsigjaar in die departement uitgevoer is.

Tabel 3.12.2: Wangedrag en dissiplinêre verhore gefinaliseer, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Aantekening: Uitkomste van dissiplinêre verhore verwys slegs na formele gevalle.

Tabel 3.12.3: soorte wangedrag by dissiplinêre verhore aangespreek, 1 april 2013 tot 31 Maart 
2014

Tabel 3.12.4: griewe aanhangig gemaak, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Aantekening: Griewe ingedien verwys na gevalle wat in die verslagtydperk afgehandel is. 
Onopgeloste griewe verwys na gevalle wat afgehandel is, maar waar die uitkoms nie ten gunste 
van die benadeelde party was nie aangesien dit nie gestaaf kon word nie.

Tabel 3.12.5: Dispute by rade aanhangig gemaak, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Aantekening: Rade verwys na die Staatsdiens Koördinerende Bedingingsraad (SKBK) en Algemene 
Staatsdienssektor Bedingingsraad (ASSBR).

Tabel 3.12.6: stakings, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

stakings aantal

Totale aantal persoon-werkdae verloor 0

Totale koste (R’000)van werkdae verloor 0

Bedrag (R’000) verhaal as gevolg van geen werk, geen betaling 0
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Beroeps- 
kategorieë

geslag aantal 
werknemers 

soos op 1 
april 2013

Opleidingsbehoeftes aan begin van verslagtydperk 
geïdentifiseer

leerder-
skappe

vaardigheids-
programme & ander 

kort kursusse

ander 
vorms van 
opleiding

Totaal

Wetgewers, senior 
beamptes en bestuurders

Vroulik 7 0 10 0 10

Manlik 10 0 5 0 5

professionele persone Vroulik 10 0 67 0 67

Manlik 7 0 55 0 55

Tegnici en verwante 
professionele persone

Vroulik 55 0 70 0 70

Manlik 37 0 34 0 34

Klerke Vroulik 57 0 39 0 39

Manlik 24 0 13 0 13

Diens- en verkoopswerkers Vroulik 1 0 2 0 2

Manlik 1 0 0 0 0

Geskoolde landbou- en 
visserywerkers

Vroulik 0 0 0 0 0

Manlik 0 0 0 0 0

Handwerk- en verwante 
werkers

Vroulik 0 0 0 0 0

Manlik 0 0 0 0 0

Toerusting- en masjien-
operateurs en -monteurs

Vroulik 0 0 0 0 0

Manlik 0 0 0 0 0

Elementêre beroepe Vroulik 2 0 0 0 0

Manlik 1 0 0 0 0

Subtotaal Vroulik 134 0 188 0 188

Manlik 81 0 107 0 107

TOTaal 215 0 295 0 295

Werknemers met 
gestremdhede

Vroulik 2 0 0 0 0

Manlik 1 0 0 0 0

voorkomende skorsings aantal

aantal persone geskors 0

aantal persone wie se skorsing 30 dae oorskry het 0

Gemiddelde aantal dae geskors 0

Koste (R’000) van skorsings 0

Tabel 3.12.7: voorkomende skorsings, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Aantekening: Voorsorgskorsings verwys na personeel wat geskors word sonder betaling terwyl 
die saak ondersoek word.

3.13 vaardigheidsontwikkeling
Hierdie afdeling beklemtoon die departement se pogings ten opsigte van 
vaardigheidsontwikkeling. Tabel 3.13.1 reflekteer die opleidingsbehoeftes aan die begin van die 
oorsigtydperk en Tabel 3.13.2 die werklike opleiding aangebied. 

Tabel 3.13.1: geïdentifiseerde opleidingsbehoeftes, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Aantekening: Bovermelde tabel identifiseer die opleidingsbehoeftes aan die begin van die 
verslagtydperk soos per die departement se Werkplekvaardigheidsplan.
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aard van besering aan diens aantal % of totaal

Het slegs basiese mediese aandag benodig 0 0

Tydelike onbevoegdheid 3 100

permanente onbevoegdheid 0 0

Noodlottig 0 0

TOTaal 3 100

persentasie van totale indiensneming 1

Beroeps- 
kategorieë

geslag aantal 
werknemers 
soos op 31 
Maart 2014

Opleiding in die verslagtydperk voorsien

leerder-
skappe

vaardigheids-pro-
gramme & ander 

kort kursusse

ander 
vorms van 
opleiding

Totaal

Wetgewers, senior beamptes 
en bestuurders

Vroulik 6 0 3 0 3

Manlik 10 0 3 0 3

professionele persone Vroulik 9 0 56 0 56

Manlik 9 0 39 0 39

Tegnici en verwante 
professionele persone

Vroulik 70 0 48 0 48

Manlik 39 0 29 0 29

Klerke Vroulik 71 0 49 0 49

Manlik 31 0 29 0 29

Diens- en verkoopswerkers Vroulik 0 0 0 0 0

Manlik 1 0 7 0 7

Geskoolde landbou- en 
visserywerkers

Vroulik 0 0 0 0 0

Manlik 0 0 0 0 0

Handwerk- en verwante 
werkers

Vroulik 0 0 0 0 0

Manlik 0 0 0 0 0

Toerusting- en masjien-
operateurs en -monteurs

Vroulik 0 0 0 0 0

Manlik 0 0 0 0 0

Elementêre beroepe Vroulik 2 0 0 0 0

Manlik 1 0 0 0 0

Subtotaal Vroulik 160 0 156 0 156

Manlik 92 0 107 0 107

TOTaal 252 0 263 0 263

Werknemers met 
gestremdhede

Vroulik 2 0 0 0 0

Manlik 1 0 0 0 0

Tabel 3.13.2: Opleiding aangebied, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Aantekening: Bovermelde tabel identifiseer die aantal opleidingskursusse wat gedurende die 
oorsigtydperk deur individue bygewoon is.

3.14 Besering aan diens

Tabel 4.14.1 voorsien basiese inligting oor besering aan diens.

Tabel 3.14.1: Besering aan diens, 1 april 2013 tot 31 Maart 2014
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Pro-
gram

Konsultasiefirma Titel van Projek Totale aantal 
konsultante 
wat op die 

projek gewerk 
het

Tydsduur: 
tydperk van 

kontrak

Bbseb-
grader-

ing

Kontrakwaarde 
In  

rand 
r

1 Sizwentsalubagobodo IT audit C-mats 4 Feb 2014 - 
Mrt 2014

2  121 524.00 

2 RW Key Legacy Mentorship 1 Nov 2012 - 
Des 2012

0  2 475.00 

Signature Tourism Legacy Mentorship 1 Nov 2012 - 
Feb 2013

0  925.00 

Mind The Gap 
Enterprise 

Legacy Mentorship 1 Nov 2012 - 
Feb 2013

0  5 000.00 

Sizwentsalubagobodo BBSEB-verifikasie 4 Feb 2013 - 
Mrt 2013

2  70 623.87 

Siyakha Consulting Legacy Mentorship 1 Nov 2012 - 
Feb 2013

1  19 500.00 

Kleinsakeprojekte Regulerende 
Impakbepaling

2 apr 2013 - 
apr 2014

4  98 838.00 

Mthente Research RIB Fase 2 5 Jul - Okt 
2013

4  93 502.16 

Water Berry Trading Skool-
Entrepreneurskap-
konferensie

Nie aangedui 
nie

Jul 2013 - 
aug 2013

0  278 600.00 

Traction Consulting Beoordelaar: Era 3 Jun 2013 - 
Sept 2013

0  302 155.00 

UWK Gegradueerde-
tegnologieprogram

16 Jun 2013 - 30 
Sept 2013

0  175 444.00 

Sizwentsalubagobodo BBSEB -verifikasie 4 Feb 2013 - 
Sept 2013

2  70 676.13 

SaMFa Research 
Solutions

Ekon Ontw-
navorsingsprojek: 
Nyanga

5 aug 2013 - 
Sept 2013

3 80 000.00 

Bee Empowered & 
Labour Consulting

BBSEB -verifikasie 1 Jul 2013 - 31 
Des 2013

1  195 000.00 

Universiteit 
Stellenbosch

Studente-
sakeplankompetisie

7 aug 2013 - 
Okt 2013

0  100 000.00 

african Kaleidoscope Era: Geleentheids-
bestuurder

7 Sept - Okt 
2013

2  369 937.43 

Hs Business Solutions Innoveer Wes-Kaap 1 aug 2013 - 
Feb 2014

4  299 000.00 

Buyolo Business 
advisory

EDEW 4 Sep 2013 3  11 000.00 

Buyolo Business 
advisory

EDEW 4 Sep 2013 3  11 500.00 

Buyolo Business 
advisory

EDEW 4 Sep 2013 3  11 500.00 

Ulwazi Business 
Management

EDEW 5 Sep 2013 3  13 377.19 

Stone Soup 
Development

Mededingendheid-
verbeteringsprojek

5 Sept 2013 - 
Des 2013

4  495 825.00 

3.15  Benutting van konsultante

Tabel 3.15.1:  verslag oor konsultante wat aangestel is deur begrote fondse te gebruik, 1 april 
2013 tot 31 Maart 2014
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Pro-
gram

Konsultasiefirma Titel van Projek Totale aantal 
konsultante 
wat op die 

projek gewerk 
het

Tydsduur: 
tydperk van 

kontrak

Bbseb-
grader-

ing

Kontrakwaarde 
In  

rand 
r

Third Quarter 
Technologies

Rompslomp-portaal 2 aug 2013 - 
Nov 2013

1  372 324.00 

Sa Businessowner & 
Co

Small Business 
Connect Newspaper

2 Okt 2013 - 
Feb 2014

3  299 136.00 

JD Lawson paCa project 1 Okt 2013 - 
Feb 2014

4  485 600.00 

african Kaleidoscope plaaslike Inhoud-
opedag

Nie aangedui 
nie

Nov 2013 2  55 301.10 

Hs Business Solutions atlantis Marketing plan 6 Nov 2013 - 
Des 2013

4  70 250.00 

paragon premium WCEW 5 Nov 2013 3  8 970.00 

paragon premium WCEW 5 Nov 2013 3  8 970.00 

Hs Business Solutions WCEW 5 Nov 2013 4  7 225.00 

Hs Business Solutions WCEW 5 Nov 2013 4  7 225.00 

Hs Business Solutions WCEW 5 Nov 2013 4  7 225.00 

Hs Business Solutions WCEW 5 Nov 2013 4  7 225.00 

paragon premium WCEW 5 Nov 2013 3  3 970.00 

2h Business Solutions WCEW 2 Nov 2013 3  13 000.00 

Hs Business Solutions WCEW 5 Nov 2013 4  7 225.00 

Hs Business Solutions WCEW 5 Nov 2013 4  7 225.00 

Hs Business Solutions WCEW 5 Nov 2013 4  7 225.00 

Silulo Ulutho 
Technologies

E-Kasi-
Entrepreneurskap-
konferensie

On-aan-gedui Nov 2013 - 
Des 2013

3  300 000.00 

Hlumisa Business 
advisors

E-vaardighede On-aan-gedui Des 2013 - 
Maart 2014

3  286 360.00 

Young & Rubicam Entrepreneurskap 
Erkenning-toekennings

6 aug 2013 - 
aug 2015

3  12 454.43 

Draft FCB Entrepreneurskap 
Erkenning-toekennings

On-aan-gedui aug 2013 - 
aug 2015

3  147 502.60 

JD Lawson pEO-rypheid 2 Nov 2013 - 
Feb 2014

4  390 500.00 

Traction Era: Beoordelaar 3 Okt 2013 0  73 292.60 

Young & Rubicam Entrepreneurskap 
Erkenning-toekennings

6 aug 2013 - 
aug 2015

3  78 067.20 

Bergstan Sa Situasie-analise van 
Weskus Landbou en 
agriverwerking

3 Des 2013 - 
Feb 2014

2  164 160.00 

Developmentnomics WCLa Bpi 13 Des 2013 - 
Feb 2014

1  199 495.90 

Inkanyezi Marketing & 
Communications

Konferensie oor 
Gestremdheid

2 Des 2013 - 14 
Feb 14

3  138 111.00 

SaMFa Research 
Solutions

Kaapse Wynland 4 Des 2013 - 
Feb 2014

3  190 000.00 
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Pro-
gram

Konsultasiefirma Titel van Projek Totale aantal 
konsultante 
wat op die 

projek gewerk 
het

Tydsduur: 
tydperk van 

kontrak

Bbseb-
grader-

ing

Kontrakwaarde 
In  

rand 
r

3 SaMFa Research 
Solutions

Bpi: Eden 3 Des 2013 - 
Feb 2014

3  214 000.00 

SaMFa Research 
Solutions

Opname van die 
sakeklimaat

4 Des 2013 - 28 
Feb 2014

3  400 000.00 

Mthente Research & 
Consulting

Navorsingprojek oor 
abnormale vragte

7 Des 2013 - 
Feb 2014

0  61 722.59 

Knife Capital angel Investment 
Network project

6 Des 2013 0  285 000.00 

Fem Research 
Consultants

Veldwerkers 4 Des 2013 - 
Jan 2014

3  95 000.00 

Mthente Research & 
Consulting

RT Research: 
Uitvoersektor

7 Des 2013 - 
Feb 2014

0  57 949.95 

Mthente Research & 
Consulting

RT Research: 
Eiendoms-ontwikkeling

7 Des 2013 - 
Feb 2014

0  55 741.05 

Traction Consulting Uitdaging van 
Rompslomp

3 Jan 2014 - 
Mrt 2014

0  424 500.00 

KpMG Services Vermindering van 
Rompslomp - 
Normstelling

4 Feb 2014 - 
Mrt 2014

2  432 508.00 

Traction Consulting Uitdaging van 
Rompslomp

3 Jan 2014 - 
Mrt 2014

0  3 990.00 

Signature Tourism Legacy Mentorship 1 Mrt 2013 0  925.00 

Hlumisa Business 
advisors 

Legacy Mentorship 1 Mrt 2013 3  5 625.00 

Signature Tourism Legacy Mentorship 1 Feb 2013 0  1 054.69 

Kaizer International Design park 2 Des 2012 - 
apr 2013

4  559 721.00 

Urban Econ Western 
Cape

Lugtoegang 3 Mrt 2013 - Jul 
2013

3  1 402 314.00 

Kollege van Kaapstad Inligting- en 
skakelsessie oor 
ambagsman-
ontwikkeling

Nie aangedui 
nie

Sep 2013 0  48 720.00 

Contact Staff and 
Skills Solutions T/a 
T&T

WK SETaC 
Koördineerder

1 Sept 2013 - 
Mrt 2014

3  200 000.00 

Business Connexion Transversaal 8 Mrt 2014 - 
Jan 2016

3  938 285.28 

akhile Management & 
Consulting

Transaksie-adviseur 40 Okt 2012 - 
Des 2013

3  5 508 324.94 

BMI Techknowledge Saldanha- draadlose 
netwerk

1 Mrt 2013 - 
Mei 2013

2  399 726.00 

african Ideas adviseur oor 
Gereedheid

1 Nov 2012 - 
Okt 2015

3  24 678.32 

HJ Visagie Transaksie-adviseur: 
LNG-invoer

1 Okt 2013 - 
Mrt 2015

3  736 312.58 

akhile Management & 
Consulting

Transaksie-adviseur: 
Breëband

40 Des 2013 - 
Jan 2015

3  1 583 335.00 

Urban Econ Western 
Cape

Lugtoegang – Kenia-
roete

3 Feb - Mrt 
2014

2  299 650.01 
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Pro-
gram

Konsultasiefirma Titel van Projek Totale aantal 
konsultante 
wat op die 

projek gewerk 
het

Tydsduur: 
tydperk van 

kontrak

Bbseb-
grader-

ing

Kontrakwaarde 
In  

rand 
r

Research ICT africa Gekonnekteerde 
Leierskap

10 Feb 2014 - 
Jan 2017

0  446 880.00 

Gab Consulting Opnames: 
agriverwerking-sektor

1 Nov 2013 - 
Des 2013

3  229 100.00 

Mindspring Computing 
CC

Transversaal 7 Mrt 2014 - 
Mrt 2017

1  1 972 352.01 

Universiteit Kaapstad Oefening vir 
profielsamestelling en 
kartering

3 Jan -15 Mrt 
2014

0  238 000.00 

WNNR Marienestudie - 
aanlandig

7 Mrt 2014 - 
aug 2014

2  124 072.47 

WNNR Studie oor 
omgewingsifting

10 Mrt 2014 - 
aug 2014

2  124 972.50 

WNNR Marienestudie - 
aflandig

6 Mrt 2014 - 
aug 2014

2  124 448.67 

ODa Kaapstad Hawegebied On-aan-gedui Mrt 2011 - 
Feb 2013

0  91 200.00 

Bigen africa professionele 
fasiliteerder - 
hawegebied

1 Mrt 2012 - 
Mrt 2013

0  150 000.00 

4 Equillore Dispute 
Settlement Serv

alternatiewe 
Geskilbeslegting

5 apr 2013 - 
Mei 2013

4  158 460.00 

alive pTL Onwettige gidse 8 Jun 2013 - 
Feb 2014

4  139 311.00 

5 Wolpe Strategic 
Economic Consult

Enterprising Cape-
strategieraamwerk

2 Mrt 2014 4  80 000.00 

Greenhouse Business 
Development

Groen Ekonomie-
strategie

1 15 Feb 2013 - 
10 apr 2013

3  13 750.00 

apJ Cartwright Beleggingsgevalle 2 Okt 2013 - 
Des 2013

4  186 846.00 

Volhoubare 
Lewensbestaan

Informele sektor 24 Okt 2012 - 
apr 2013

4  257 238.00 

Wolpe Strategic 
Economic Consult

M&E Wesgro On-aan-gedui Jan 2013 - 
Mrt 2013

4  11 000.00 

Strategieë vir 
verandering-
sagentskap

Groen Ekonomie-
strategie

3 Jan 2013 - 
Mrt 2013

4  23 598.00 

Creative Consulting & 
Dev

M&E SDV-evaluering 13 Feb 2013 - 
Mrt 2013

2  79 566.30 

Lange Strategic 
Communications

Innovation Discovery 
Tour

5 Mrt 2013 - Jul 
2013

0  287 850.00 

Universiteit Kaapstad Globale 
Entrepreneurskap 
Monitor

36 Mei 2013 - 
Feb 2014

0  457 907.80 

Greenhouse Business 
Development

Genius Of place 1 Jul 2013 - 
Okt 2013

3  295 000.00 

Lange Strategic 
Communications

Innovation Discovery 
Tour

7 Mrt 2013 - Jul 
2013

2  50 000.00 

Buro vir Ekonomiese 
Navorsing

Kwartaallikse 
Ekonomiese Oorsig

On-aan-gedui aug 2013 6  43 796.52 
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Pro-
gram

Konsultasiefirma Titel van Projek Totale aantal 
konsultante 
wat op die 

projek gewerk 
het

Tydsduur: 
tydperk van 

kontrak

Bbseb-
grader-

ing

Kontrakwaarde 
In  

rand 
r

Developmentnomics SpU - sektoropname 8 Nov 2013 - 
Des 2013

1  67 996.43 

Developmentnomics Metale & 
Ingenieurswese - 
sektoropnames

10 Nov 2013 - 
Des 2013

1  198 816.32 

Developmentnomics Olie & Gas - 
sektoropname

8 Nov 2013 - 
Des 2013

1  58 852.50 

Buro vir Ekonomiese 
Navorsing

Kwartaallikse 
Ekonomiese Oorsig

On-aan-gedui Nov 2013 - 
Des 2013

6  45 417.90 

L2I Beleggingskartering 15 Nov 2013 - 
Mei 2014

1  1 074 546.75 

peridot Traders 120 Ekonometriese Model 2 Nov 2013 - 
Jan 2014

3  374 305.00 

Gab Consulting Uitkomste-evaluering 
van Toerisme-MHO & 
Ted

8 Des 2013 - 
Mrt 2014

3  285 000.00 

Devnomics Evaluering van 
KVB en die bestuur 
van verbruikers-
bewusmaking en 
klagtes

8 Nov 2013 - 
Des 2013

1  195 271.60 

Urban Econ Slim lewe en werk 6 Nov 2013 - 
Mrt 2014

4  592 800.00 

SaMFa Research 
Solutions

Transversale 
vaardighede

2 Jan 2014 - 
Mei 2014

3  75 000.00 

WNNR RIB afvalbeleggings-
geval

4 Des 2013 - 
Mrt 2014

2  498 259.80 

Hs Business Solutions plaaslike Ekonomiese 
agendas Eden

5 Feb 2014 - 
Mrt 2014

4  120 000.00 

Hs Business Solutions plaaslike Ekonomiese 
agendas Overberg

5 Feb 2014 - 
Mrt 2014

4  107 500.00 

Greenhouse Business 
Development

Genius of place Fase 3 3 Jun 2013 - 
Mrt 2014

3  450 000.00 

Reza Daniels Hoof Ekonomiese 
adviseur

1 Jan 2014 - 
Mrt 2014

0  63 333.32 

Kaapse Skiereiland 
Universiteit

Jelbrandstof-
haalbaarheidstudie

5 Mrt 2013 - 
aug 2013

0  73 200.00 

6 BIZXNET Opleiding in sosiale 
media

6 Jun 2013 - 
aug 2013

3  72 000.00 

TBISa Intermediêre Opleiding 3 Jul - Okt 
2013

4  113 202.00 

Kg Business 
Development CC

Sa Gasheeropleiding 4 Jul 2013- Des 
2013

3  199 927.50 

TBISa Toerisme-
ondernemings-
ontwikkeling - 
gevorderde opleiding 
in verblyf

5 Sep - Okt 
2013

1  114 000.00 

Cape Otto Signs Kaapse Bergpasse 34 Sep - Okt 
2013

2  217 773.69 
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Pro-
gram

Konsultasiefirma Titel van Projek Totale aantal 
konsultante 
wat op die 

projek gewerk 
het

Tydsduur: 
tydperk van 

kontrak

Bbseb-
grader-

ing

Kontrakwaarde 
In  

rand 
r

Uhlula Consulting Toerisme-mentorskap 1 Nov 2013 - 
Mrt 2014

3  26 500.00 

R Rieger Toerisme-mentorskap 1 Nov 2013 - 
Mrt 2014

0  22 500.00 

4s Business 
Management Services 
Cc

Toerisme-mentorskap 1 Nov 2013 - 
Mrt 2014

4  18 000.00 

4s Business 
Management Services 
Cc

Toerisme-mentorskap 1 Nov 2013 - 
Mrt 2014

4  18 000.00 

4s Business 
Management Services 
Cc

Toerisme-mentorskap 1 Nov 2013 - 
Mrt 2014

4  18 000.00 

Hlumisa Business 
advisors

Toerisme-mentorskap 1 Nov 2013 - 
Mrt 2014

3  21 600.00 

R Rieger Toerisme-mentorskap 1 Nov 2013 - 
Mrt 2014

0  18 000.00 

Hlumisa Business 
advisors

Toerisme-mentorskap 1 Nov 2013 - 
Mrt 2014

3  19 800.00 

JJ Loubser Toerisme-mentorskap 1 Nov 2013 - 
Mrt 2014

0  20 000.00 

JJ Loubser Toerisme-mentorskap 1 Nov 2013 - 
Mrt 2014

0  20 000.00 

Cape Otto Signs Kaapse Bergpasse 34 1 Sep 2013 – 
31 Jan 2014

2  261 483.93 

Get Smarter aanlyn Bemarking 2 Jul 2013 - 
Nov 2013

4  154 620.00 

alive pTL Toergidse 2 Sep 2013 - 
Nov 2013

4  116 950.00 

BIZXNET Opleiding in sosiale 
media

2 Des 2013 - 
Maart 2014

3  59 800.00 

7 african Global Skills 
academy

Werk en Vaardighede 12 Des 2013 - 
Sep 2014

3  4 809 783.32 

TSIBa Education Werk en Vaardighede 
EDT 001/13

9 Des 2013 - 
Mrt 2014

0  2 457 450.00 

Deloitte and Touche Werk en Vaardighede 
EDT 002/13

13 Jan 2014 - 
Okt 2014

3  9 188 063.00 

CHET Strategiese raamwerk 
vir vaardigheids-
ontwikkeling

1 Sep 2013 - 
Okt 2013

0  205 200.00 

BMI Techknowlege Situasieskrif oor 
Breëband-vaardighede

4 Nov 2013 - 
Jan 2014

2  485 254.00 

Skool van Openbare 
Bestuur

pEO-opleiding 1 Des 2013 4  153 000.00 

african Ideas adviseur oor 
Gereedheid

1 Nov 2012 - 
Okt 2015

3  4 102 724.96 

groottotaal 138 723 52 702 807.31
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Titel van Projek Persentasie eienaarskap 
deur HBI-groepe

Persentasie bestuur deur 
HBI-groepe

aantal konsultante van 
HBI-groepe wat op  
projekte gewerk het

Tabel 3.15.2: Ontleding van konsultante wat aangestel is deur begrote fondse te gebruik, ten 
opsigte van Histories Benadeelde Individue (HBI’e),   1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Tabel 3.15.3: verslag oor konsultante wat aangestel is deur donateursfondse te gebruik, 1 
april 2013 tot 31 Maart 2014

Nie van toepassing nie

Tabel 3.15.4: Ontleding van konsultante wat aangestel is deur donateursfondse te gebruik, 
ten opsigte van histories benadeelde individue (HBI’e), 1 april 2013 tot 31 Maart 2014

Nie van toepassing nie
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Deel e: 
Finansiële inligting
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VeRslag DeUR Die ReKenPligtige BeaMPte aan Die 
UitVOeRenDe gesag en Die PaRleMent/PROVinsiale 
WetgeWeR Van Die RePUBlieK Van sUiD-aFRiKa

1. algemene oorsig van die stand van finansiële sake

Die implementering van Strategiese Doelwit 1: Om geleenthede vir groei en indiensneming te skep, 
het gedurende die oorsigjaar ’n aansienlike impak op die bedrywighede van die departement 
gehad. Hierdie nuwe rigting het die fokus van die departement verskuif van ’n ingrypende entiteit 
na een wat leiding aan die Wes-Kaapse ekonomie gee. 

Daarenteen het Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme strategieë en aksieplanne ontwikkel om 
betekenis te gee aan sowel die provinsiale Strategiese Doelwit 1, om geleenthede vir groei en 
indiensneming te skep, as nasionale regering se Nasionale Ontwikkelingsplan, die uitwissing van 
armoede en vermindering van ongelykheid teen 2030. Met betrekking tot eersgenoemde, is die 
departement se grondslag die skepping en handhawing van ’n bemagtigende sake-omgewing. 

Ten opsigte van laasgenoemde, het die departement se werk gefokus op die (NOp se) prioriteite 
om indiensneming deur sneller ekonomiese groei en kapasiteitsbou van die staat te verhoog om 
’n ontwikkelings- en transformerende rol te speel. Deur hierdie twee beleidsrigtings te kombineer, 
het die departement ’n aansienlike poging aangewend om die nasionale uitkoms van “behoorlike 
werk deur inklusiewe groei” te bereik. 

alhoewel die NOp erken dat Sa ’n relatief standvastige private sektor sake-omgewing het, moet 
die regering steeds ’n proaktiewe rol speel om te verseker dat hierdie omgewing bevorderlik is 
vir die vestiging en groei van ondernemings en uiteindelik tot ’n toename in indiensneming lei. 
Die departement het deur middel van ’n benadering van vraag-geleide, private sektor-gedrewe 
groei aansienlike pogings op die volgende gebiede aangewend ten einde die sleutel- strategiese 
doelwitte aan te spreek: 

Sektorontwikkeling

Wat lewering betref, was daar heelwat beweging in die “voortstuwende” prioriteitsektore, naamlik 
Olie en Gas, SpU en die Groen Ekonomie. Daar was beduidende belegging in hierdie sektore, 
wat sowel infrastruktuur as belegging deur die private sektor behels. Na aanleiding van die 
aankondiging van die promulgering van die Saldanha IOS in September, is die Olie- en Gassektor 
nou stewig op pad na uitstekende groei. En met Europa en die Verenigde Koninkryk se onlangse 
toekennings aan BpeSa as die “buitelandse bestemming van die jaar”, word hoë vlakke van 
belegging in die kapasiteit vir nuwe oproepsentrums verwag. Die akwakultuursektor het ook ’n 
R800 miljoen fasiliteit van die dti gefasiliteer wat gedurende die jaar aangekondig is. 

Met betrekking tot die werk-absorberende sektore, naamlik die sektore van klere en tekstiel, metaal 
en ingenieurswese en agri-besigheid, het die fokus op firmavlakopgradering en die ontwikkeling 
van nuwe markte regoor die waardeketting goed gevorder. Wat hier belangrik is, is die versterking 
van firmas om nuwe markte te ontgin, hetsy nasionaal of internasionaal. Firmas word regstreeks 
deur die UNIDO-program aan nuwe geleenthede verbind en begin bestellings wen wat hulle 
nie voorheen sou kon doen nie. Die klere- en tekstielsektore het ook ’n nouer aanpassing in die 
waardeketting met die kleinhandelaars ervaar en vervaardigers sal hul markaandeel van goedkoop 
invoere begin terugwen. 

Groen Ekonomie

Betekenisvolle werk is verrig om ’n Groen Ekonomie Strategiese Raamwerk te ontwikkel om die 
Wes-Kaapse Regering (WKR) se ingrypings in hierdie sektor in te lig. Die strategiese raamwerk 

verslag van die rekenpligtige Beampte vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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identifiseer vyf sleutelfokusgebiede, naamlik slim lewe en werk, slim mobiliteit, slim ekostelsels, 
slim landbouverwerking en slim onderneming. Belangrike hefbome ondersteun hierdie aandrywers 
waar die regering ’n rol moet vervul: regulering, belegging in infrastruktuur en om te verseker dat 
die provinsiale ekonomie die vermoë het om die groen ekonomie te ondersteun. 

Die raamwerk is die produk van samesprekings met verskeie belanghebbendes en die departement 
het nie alleenlik ’n leidende rol in hierdie proses gespeel nie, maar sal ook die leiding neem met die 
lewering van ’n aantal kwessies wat in die raamwerk uitgelig is. Een van die bykomende voordele 
van die proses is dat die Groen Ekonomie as ’n konsep besig is om regoor die provinsie in die 
hoofstroom opgeneem te word – alhoewel beduidende groen ekonomie-gefokusde uitgawes 
buite DEDaT waarskynlik innoverende maniere sal verg om belegging op dié gebied te verseker. 

Ekonomiese infrastruktuur

Sedert die stigting van Cape Catalyst, is nege projekte tot en met voor-implementeringstadium 
ontwikkel en hoogtepunte vir die tydperk 2013/14 sluit in: 

Breëband-inisiatief: Die departement het die Wes-Kaapse Breëband Strategiese Raamwerk 
geformuleer en sy pogings het verbeterde telekommunikasie stewig op die provinsiale regering 
se prioriteitslys geplaas. 

Saldanha Industriële Ontwikkelingsone: Die Industriële Ontwikkelingsone in Saldanhabaai sal 
dienste en produkte aan die aflandige olie- en gasbedryf langs die kus van afrika voorsien. Die 
volgende is ’n opsomming van die werk wat gedurende die oorsigtydperk deur die departement 
verrig of ondersteun is: 

•	 Aanwysing	van	die	IOS	

•	 Eerste	fase	van	die	bou	van	infrastruktuur	is	geïnisieer	

Sakeregulering

Die eenheid vir verbruikersopvoeding en -bewusmaking van die KVB het gedurende die 
oorsigjaar voortgegaan met hul uitstekende werk met gemeenskappe, ondernemings, NWO’s/
NRO’S, geloofsgebaseerde organisasies, staatsdepartemente en ander belanghebbendes. In 
ooreenstemming met die KVB se mandaat oor verbruikersopvoeding, is talle bewusmakings-/
inligtingsveldtogte en -werkswinkels met geteikende groepe regoor die provinsie uitgevoer. Die 
resultate van hierdie geleenthede was positief, veral omdat die uitset- en uitkomsteikens wat deur 
die KVB gestel was, bereik is. 

Rompslomp na Rooi Tapyt

aansienlike vordering is deur die Rompslomp-inbelsentrum (hulplyn vir sake-ondersteuning) 
gemaak om burokratiese hindernisse (rompslomp) te verwyder, nie alleenlik in individuele gevalle 
nie, maar ook deur die deeglike ontleding van tendense en navorsing, en deur departemente 
en	munisipaliteite	 stelselmatig	 te	 beïnvloed	 om	 veranderinge	 aan	 te	 bring	wat	 oor	 die	 langer	
termyn wydverspreide veranderinge in sakeskakelingsprosedures en fisiese infrastruktuur 
teweeg sal bring. Voorbeelde van prosedures sluit die vinniger verwerking en goedkeuring van 
bouplanne by ’n aantal munisipaliteite in. ’n Infrastrukturele verandering by die Departement van 
Vervoer en Openbare Werke se inloopsentrum het gelei tot ’n welkome enkeltoegangspunt vir ’n 
verskeidenheid interaksies tussen sakelui (en lede van die publiek) aan die een kant en die regering 
aan die ander kant. Die Munisipale Rompslompvermindering-projek het in die eerste plek daarin 
geslaag om ’n belangrike, maar dikwels oor die hoof gesiene aspek van rompslomp – ’n gebrek aan 
kommunikasie – te behandel deur die hoofspelers in plaaslike ekonomiese ontwikkeling, naamlik 
sake en plaaslike regering, bymekaar te bring. Beter kommunikasie, gevolg deur verhoogde vlakke 
van dienslewering aan die sakegemeenskap – veral op die gebied van sneller goedgekeurde 
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bouplanne, beter kommunikasie oor grondgebruikaansoeke en die hersiening van prosedures 
om munisipale grond vir kommersiële doeleindes beskikbaar te stel – is ’n aanduiding van die 
korttermyngevolge van hierdie ingryping. Oor die langer termyn sal verhoogde sakevertroue in 
die betrokke munisipale regsgebiede bydra tot die uiteindelike doelwit van ekonomiese groei en 
werkskepping wat onvermydelik daarop volg. 

Wat bestedingstendense betref, moet die departement die volgende uitlig: 

Die departement het gedurende die 2013/14-boekjaar 98.51% of R367.379 miljoen van sy 
toegekende begrotings aan die uitvoering van sy mandaat bestee, soos bewoord in Strategiese 
Doelwit 1: Om geleenthede vir groei en indiensneming te skep. Hierdie besteding is goed binne 
die provinsiale norm van ’n 2% afwyking van die aangesuiwerde begroting. 

Daar moet op gelet word dat die departement se onderbesteding vir die oorsigjaar die gevolg 
was van twee projekte wat nie gedurende die boekjaar gerealiseer het nie. Hierdie projekte het 
hoofsaaklik met die infrastruktuursinisiatiewe van die departement verband gehou, naamlik die 
Kaapse Gesondheidstegnologiepark en die Breëbandinisiatief waar ’n gemeenskapsgebaseerde 
IT-toegangsprojek nie toegeken kon word nie. 

as ’n opsomming van die finansiële posisie van die oorsigjaar, is die departement ’n oorspronklike 
begroting van R389.451 miljoen toegeken. Hierdie begroting is soos volg toegeken:

Program 1: administrasie – R31.972 miljoen. Die hoofdoel van die program was om algehele 
leierskap aan die departement te voorsien en die administratiewe prosesse soos finansiële bestuur 
en korporatiewe dienste, bv. kommunikasie en skakeling met die Departement van die premier 
oor menslike hulpbronne te bestuur.

Program 2: geïntegreerde ekonomiese Ontwikkelingsdienste – R48.634 miljoen. Die befondsing 
wat aan hierdie program toegeken is, was vir die lewering van die mandaat om ’n bevorderlike 
omgewing deur die bevordering van entrepreneurskap en kleinsake-ontwikkeling te skep; om 
plaaslike gebiede te betrek om te verseker dat plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling tot ’n groter mate 
bydra tot die aanmoediging en bevordering van die doelwit van volhoubare ekonomiese groei en 
werkskepping in landelike gebiede; en die bevordering van die plan vir rompslompvermindering om 
te verseker dat ondernemings kan groei sonder die omslagtige wetgewende of beleidsraamwerk 
wat tot vertraagde groei van sake en gemeenskappe kan lei. 

Program 3: Handel en sektorontwikkeling – R145.306 miljoen. Befondsing wat vir hierdie program 
toegeken is, was hoofsaaklik om industrie-ontwikkeling deur die leiding en ondersteuning 
van sektor-spesifieke ingrypings te ondersteun; die bevordering en leiding van handel en 
beleggingsbevordering, bv. die bevordering van die Wes-Kaap as ’n bestemming vir buitelandse 
regstreekse belegging en bystand met uitvoerontwikkeling; en die ondersteuning van verskeie 
ekonomiese infrastruktuursinisiatiewe.

Program 4: sakeregulering en Bestuur – R42.220 miljoen is aan hierdie program toegeken om 
’n billike en sosiaal verantwoordelike sake-omgewing te verseker deur die ondersteuning van 
verbruikersbeskermingsdienste en die ondersteuning van die Wes-Kaapse Dranksowerheid.

Program 5: ekonomiese Beplanning – R34.151 miljoen. Befondsing is aan die program toegeken 
om te verseker dat sy mandaat – om strategiese ondersteuningsinisiatiewe soos navorsing, 
monitering en evaluering en kennisbestuursdienste te lewer – aan die departement voorsien 
kon word. ’n Verdere inisiatief van die program was om die Wes-Kaap as die Groen Ekonomie 
Middelpunt van Suid-afrika te posisioneer.

Program 6: Toerisme, Kunste en vermaak – R49.181 miljoen is toegeken om die Wes-Kaap as 
die voorste toerismebestemming te posisioneer en ’n reagerende toerismebedryf te bou wat in 
toekomstige vraag kan voorsien.
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Program 7: vaardigheidsontwikkeling en Innovasie – ’n Bedrag van R37.987 miljoen is aan die 
program toegeken om vaardigheidsontwikkeling te help bevorder as ’n belangrike hefboom in die 
stryd vir ekonomiese vryheid en die bevordering van aktiwiteite rondom werk en vaardighede en 
ambagsvaardighede. 

Die departement se begrotingstoekenning is gedurende die proses van aansuiweringsberaming 
met R16.478 miljoen verminder. Dit was grotendeels as gevolg van ’n bedrag van R17.395 miljoen 
wat van program 3: Handel en Sektorontwikkeling verskuif is ter ondersteuning van die provinsiale 
Breëbandinisiatief en R3.7 miljoen wat van program 7: Vaardigheidsontwikkeling en Innovasie vir 
’n vaardighedeprojek verskuif is. 

Verder het die Departement ook ’n bedrag van R2 miljoen ontvang ter ondersteuning van sy 
inisiatief vir ’n Vloeibare aardgas-invoerplan, asook fondse van sy oorinvordering van eie inkomste 
om die Wes-Kaapse agentskap vir Bestemmingsbemarking, Belegging en Handelsbevordering 
(Wesgro) ten bedrae van R2.617 miljoen as gevolg van die terughouding van oorskotte wat weer 
vir die departement begroot is.

Na afloop van die aansuiweringsberamings, is die aansuiweringsbegroting van R372.973 miljoen 
soos volg per program toegeken:

program 1: administrasie – R 32.472 miljoen

Program	2:	Geïntegreerde	Ekonomiese	Ontwikkelingsdienste	–	R49.994	miljoen

program 3: Handel en Sektorontwikkeling – R129.828 miljoen

program 4: Sakeregulering en Bestuur – R41.481 miljoen

program 5: Ekonomiese Beplanning – R 35.851 miljoen

program 6: Toerisme, Kunste en Vermaak – R47.560 miljoen

program 7: Vaardigheidsontwikkeling en Innovasie – R35.787 miljoen

Verder het die departement ook ’n totaal van vyf viremente bewerkstellig, waarvan R1.155 miljoen 
na program 5: Ekonomiese Beplanning verskuif is en R6 000 van program 6: Toerisme, Kunste en 
Vermaak na program 1: administrasie, program 2: Geintegreerde Ekonomiese Ontwikkelingsdienste 
en Vaardigheidsontwikkeling en Innovasie verskuif is. 

Soos op 31 Maart het die departement 98.51% of R367.379 miljoen van sy toegekende begrotings 
bestee aan die uitvoering van sy mandaat, soos bewoord in Strategiese Doelwit 1: Om geleenthede 
vir groei en indiensneming te skep. 
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Die finansiële posisie van die departement word in onderstaande tabel uiteengesit. 

Die departement het ’n bedrag van R24.270 miljoen vir die 2013/14-boekjaar begroot. Hierdie 
skatting is gegrond op R24 miljoen vir dranklisensiegelde en ’n verdere R270 000 vir verkope in 
terme van die registrasiegeld van toergidse. 

Werklike inkomste wat ten opsigte van dranklisensiegelde ingevorder is, is met R4.328 miljoen 
oorskry. Dit was hoofsaaklik as gevolg van ’n groter aantal afsetgebiede wat gelisensieer is na ’n 
veldtog deur die Drankowerheid om die aantal ongelisensieerde ondernemings te verminder. 

Wat registrasiegeld vir toergidse betref, is 1 477 toergidse gedurende die boekjaar geregistreer, 
wat ’n oorinvordering van inkomste ten bedrae van R118 000 tot gevolg gehad het.

Die departement het gedurende die boekjaar in sy finansiële transaksies in bates en laste ’n 
oorinvordering van R2.851 miljoen gehad. Hierdie bedrag bestaan hoofsaaklik uit die terughouding 
van surplusfondse van Wesgro, asook verbeterde skuldinvorderings-aktiwiteite wat deur die 
departement ingestel is. Wesgro het ’n bedrag van R2.617 miljoen teruggehou, met die departement 
wat sy skuld met meer as R107 000 verminder het. 
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Program aangesuiwerde 
begroting 

r’000

verskuiwing 
van fondse 

r’000

virement 
 

r’000

Finale  
begroting 

r’000

Werklike  
uitgawes 

r’000

afwyking 
 

r’000

1. administrasie 32 472 - 777 33 249 33 249 -

2.	Geïntegreerde	
Ekonomiese Ont-
wikkelingsdienste

49 994 - 13 50 007 50 007 -

3. Handel 
en Sektor-
ontwikkeling

129 828 - - 129 828 124 240 5 588

4. Sakeregulering 
en Bestuur

41 481 - - 41 481 41 481 -

5. Ekonomiese 
Beplanning

35 851 - (1 155) 34 696 34 690 6

6. Toerisme, 
Kunste en 
Vermaak

47 560 - (6) 47 554 47 554 -

7. Vaardigheids-
ontwikkeling en 
Innovasie

35 787 - 371 36 158 36 158 -

TOTaal 372 973 - - 372 973 367 379 5 594
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2. Dienste deur die departement gelewer

2.1 Dienste gelewer

Die departement het gedurende die 2013/14-boekjaar dienste ten opsigte van die volgende 
gelewer: 

•	 Die	verskaffing	van	bewysgebaseerde	navorsing	wat	die	ontwikkeling	van	ekonomiese	beleid	
inlig.

•	 Die	ondersteuning	van	ondernemingsontwikkeling	deur	die	voorsiening	van	mentorskap,	
opleiding en finansiële ondersteuning. 

•	 Die	bevordering	van	plaaslike	ekonomiese	ontwikkeling	deur	inisiatiewe	soos	kapasiteitsbou	
in munisipaliteite en die ondersteuning van grootskaalse projekte in gemeenskappe. 

•	 Die	ontwikkeling	en	implementering	van	sektorstrategieë	wat	die	groei	van	die	Wes-Kaapse	
ekonomie verseker.

•	 Die	ontwikkeling	en	versterking	van	ondersteuning	vir	opleidingsingrypings	wat	spesifieke	
vaardigheidstekorte	in	geïdentifiseerde	sektore	behandel.

•	 Die	aantrekking	en	fasilitering	van	internasionale	en	plaaslike	regstreekse	belegging	in	die	
Wes-Kaap en die groei van die uitvoer van produkte en dienste van die Wes-Kaap deur die 
ontwikkeling van uitvoerders se vermoëns, vraag en marktoegang. 

•	 Die	bevordering	van	die	bedrywighede	van	die	Verbruikerstribunaal	om	toegang	tot	
regstelling, binne én buite die geregtelike strukture, te verbeter en die versterking 
van die Kantoor van die Verbruikersbeskermer se posisie as die eerste en verkose 
verwysingsraamwerk vir verbruikers op soek na inligting of toegang tot regstelling, hetsy 
hulle inwoners van of besoekers aan die provinsie is. 

•	 Prioritisering	en	koördinering	van	inisiatiewe	vir	die	ontwikkeling	van	’n	kultuur	van	
verantwoordelike drankgebruik om die bestaande kultuur van misbruik te bekamp en 
vervang.

•	 Die	fasilitering	van	die	groei	van	die	toerismebedryf	deur	middel	van	die	ontwikkeling	van	
mededingende strategieë wat die veiligheid van toeriste, toegang, vaardigheidsontwikkeling 
en belegging in infrastruktuur sal verseker.

•	 Die	bemarking	van	die	Wes-Kaap	as	’n	wêreldklas	sake-	en	toeristebestemming.
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Departementele ont-
vangste

2013/14        2012/13

Beraam 
 
 

r’000

Werklike  
bedrag  

ingevorder 
r’000

(Oor-)/ 
Onder-in-
vordering 

r’000

Beraam 
 
 

r’000

Werklike  
bedrag  

ingevorder 
r’000

(Oor-)/ 
Onder-in-
vordering 

r’000

Belastingontvangste - - - - - -

Dranklisensies 24 000 28 328 (4 328) 13 315 24 822 (11 507)

Verkoop van goedere 
en dienste buiten 
kapitale bates

270 388 (118) 270 418 (148)

Rente, dividende en 
huur vir grond

14 (14) 9 (9)

Finansiële transaksies 
in bates en laste

2 851 (2 851) 4 320 (4 320)

TOTaal 24 270 31 581 (7 311) 13 585 29 569 (15 984)
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2.2 Tariefbeleid

Die departement is verantwoordelik vir die invordering van twee bronne van inkomste, naamlik 
dranklisensiegelde en toergidsregistrasiegelde. 

Inkomste uit tot dranklisensiegelde word deur die Wes-Kaapse Drankowerheid ingesamel en word 
bepaal ingevolge die Wes-Kaapse Drankwet van 2008 (Wet 4 van 2008).

Die gelde wat vir Toergidsregistrasie gehef word, is in die departement se goedgekeurde 
tariefregister vervat. alle tariewe word ook vasgestel ingevolge die regulasies uitgevaardig 
kragtens die Wet op Toerisme van 1993 (Wet 72 van 1993). 

2.3 Kostelose dienste

’n aantal kostelose dienste word in verband met die werk van die departement gelewer. Hierdie 
dienste word verskaf aan benadeelde persone en/of ontluikende entiteite wat nie noodwendig in 
staat sal wees om die professionele fooie in die private sektor te bekostig nie. Dit behels dienste 
gelewer ten opsigte van: 

•	 Die	Kantoor	van	die	Verbruikersbeskermer	(KVB)	waar	advies	aan	alle	verbruikers	in	die	
ekonomie ten opsigte van hul regte teen swak sakepraktyke gelewer word. 

•	 Verskafferontwikkelingsprogramme	waar	kleinsake	gehelp	word	om	hul	vermoëns	te	versterk	
om toegang tot verkrygingsgeleenthede te kry. 

•	 Sake-opleiding	word	aan	KMMO’s	verskaf	om	hulle	te	help	om	hul	ondernemings	te	laat	
groei en om volhoubaarheid te verbeter. 

•	 Toergidsopleiding	word	aan	nuut	geregistreerde	toergidse	gebied,	hoofsaaklik	om	die	
diensstandaarde van individuele gidse in die provinsie te verbeter. 

•	 Werkgereedheid-	en	lewensvaardighede-opleiding	word	deur	die	Werk-	en	
Vaardighedeprogram aan die werklose jeug en onlangse skoolverlaters voorsien om hulle in 
staat te stel om die arbeidsmark te betree. 

2.4 voorraad

as gevolg van die aard van die departement se doelwitte, het die departement nie enige voorraad 
nie. Dit is ook gegrond op wat ons gedurende die boekjaar verkry het.

3. Kapasiteitsbeperkinge 

Die bekendstelling van pSD1: Om geleenthede vir groei en indiensneming te skep, het ’n 
verandering in die rol van die departement genoodsaak van een van ingryping na ’n meer 
leidende rol in die ekonomie. Hierdie verskuiwing in fokus het daartoe gelei dat die departement 
’n organisatoriese ontwerpproses onderneem wat daarop gemik is om nie alleenlik die korrekte 
menslike hulpbronne te plaas waar dit die meeste nodig is nie, maar ook om te verseker dat daar 
’n voldoende personeelsterkte sal wees om die departement se ingrypings uit te voer. Die proses 
vir die voltooiing van die OO-proses is onlangs deur die nodige owerhede goedgekeur. 

Die departement het gedurende hierdie proses ook druk ervaar, wat ’n impak op die lewering van 
die departement gehad het. Die belangrikste hiervan was dat verskeie persone in hoër posisies 
moes waarneem soos dit vakant geraak het. 
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Verder het die departement ook ’n paar uitdagings ervaar met die verkryging van die regte 
vaardighede in posisies wat geadverteer is, byvoorbeeld die aanstelling van ekonome in ons 
Navorsingskomponent. Hierdie eenheid beskik tans oor slegs een persoon. ’n Manier om die 
departement se uitdagings ten opsigte van personeel reg te stel, is om aktief ’n professionele 
internskapprogram in te stel om nagraadse interns te werf om praktiese ondervinding op hulle 
studiegebied op te doen en sodoende die tekort aan vaardighede te help verlig. 

’n Voorbeeld van voorgenoemde word gedemonstreer deur die Rompslomp na Rooi Tapyt-strategie 
wat	deur	die	departement	geïnisieer	is	en	die	aanstelling	van	’n	Direkteur:	Rompslompvermindering	
met die nodige kundigheid in wetgewing en sakeproses-ingenieurswese geverg het. aangesien 
dit ’n nuwe werkgebied in die land is, was dit uiters moeilik om die nodige kundigheid werf.

4. Benutting van donateursfondse

Geen donateursfondse is gedurende die oorsigjaar ontvang nie.

5. Handelsentiteite en openbare entiteite

Die departement het twee openbare entiteite wat daaraan verslag doen ingevolge artikel 47(1) 
van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999 (Wet 1 van 1999). Dit is:

•	 Die	Wes-Kaapse	Agentskap	vir	Bestemmingsbemarking,	Belegging	en	Handels-bevordering	
(Wesgro)

•	 Die	Wes-Kaapse	Drankowerheid	(WKDO)

Die Wes-Kaapse agentskap vir Bestemmingsbemarking, Belegging en Handels-bevordering 

Wesgro is ingevolge die Wes-Kaapse Wet op Belegging en Handelsbevordering, 1996 (Wet 3 van 
1996) ingestel. Die hoofdoel van die agentskap is om die Wes-Kaap as ’n bestemming van keuse 
vir toerisme, belegging en handel te bevorder. 

’n Bedrag van R55.928 miljoen is in die 2013/14-boekjaar na Wesgro oorgedra. Dit verteenwoordig 
’n styging van 9.2% in vergelyking met die 2012/13-boekjaar, toe ’n bedrag van R51.762 miljoen 
oorgeplaas is.

Befondsing aan Wesgro is vir die volgende voorsien: 

•	 R21.481	miljoen	om	die	entiteit	met	handel-	en	beleggingsaktiwiteite	te	ondersteun

•	 R25.100	miljoen	om	die	geleenthede	en	aktiwiteite	rondom	bestemmingsbemarking	te	
ondersteun 

•	 R4.067	miljoen	om	’n	vaardigheidontwikkelingsinisiatief	as	deel	van	’n	vakmanskapprogram	
te ondersteun en 

•	 R5.280	miljoen	ter	ondersteuning	van	die	Saldanha	IOS-program.	

Wes-Kaapse Drankowerheid 

Die WKDO is kragtens die Wes-Kaapse Drankwet (Wet 4 van 2008) en die daaropvolgende Wes-
Kaapse Wysigingswet op Drank (Wet 10 van 2010) ingestel. 

Die WKDO is verantwoordelik vir die regulering van die mikrovervaardiging en kleinhandelverkope 
van drank deur dranklisensiehouers, die vermindering van onwettige drankhandel en die 
bevordering van verantwoordelike drankgebruik in die Wes-Kaap. Kennis moet geneem word dat 
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hierdie mandaat afgelei is van Bylae 5 van die Grondwet van die Republiek van Suid-afrika, wat 
hierdie funksies as ’n provinsiale bevoegdheid bepaal. 

’n Bedrag van R30.936 miljoen is in die 2013/14-boekjaar na die WKDO oorgedra. Hierdie 
toekenning verteenwoordig ’n toename in uitgawes van R6.174 miljoen gedurende die 2013/14-
boekjaar, terwyl ’n bedrag van R24.762 miljoen aan die uitvoering van werksaamhede gedurende 
die 2012/13-boekjaar bestee is.

Rekenpligtigheidsreëlings gedurende die toesighouding oor die entiteite 

Openbare entiteite word kragtens die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999 bestuur. Die 
departement lewer insette vir die voorgelegde Jaarlikse prestasieplan van elke entiteit. Verder word 
’n oordragbetalingsooreenkoms met elke entiteit aangegaan. Hierdie oordragbetalingsooreenkoms 
beskryf duidelik die finansiële en niefinansiële prestasie en verwagtinge. 

Finansiering word op ’n kwartaallikse basis aan elke entiteit voorsien nadat die kwartaallikse 
finansiële en prestasieverslae in die departementele owerheid hersien en goedgekeur is.

6. Organisasies waaraan oordragbetalings gemaak is

Die departement het gedurende die boekjaar alle entiteite wat fondse via oordragbetaling 
ontvang, versoek om ’n skriftelike sertifikaat in te dien wat deur die Hoof Finansiële Beampte 
van	 daardie	 entiteit	 bekragtig	 is	 en	 wat	 aandui	 dat	 die	 entiteit	 effektiewe,	 doeltreffende	 en	
deursigtige finansiële stelsels implementeer. Kennis moet geneem word dat geen fondse oorgedra 
word as so ’n sertifikaat nie ontvang word nie. Daarbenewens, indien ’n nuut gestigte entiteit 
oordragbetalings moet ontvang, versoek die departement ook dat ’n brief opgestel word waarin 
die besonderhede vermeld word van die aangestelde ouditeurs wat vir die ouditering van daardie 
entiteit se finansiële state verantwoordelik is. 

Kennis moet egter geneem word dat geen fondse oorgedra word aan entiteite wat nie aan hierdie 
versoek voldoen of kan voldoen nie. 

Daarbenewens versoek die departement ook dat die jongste geouditeerde finansiële state van 
elke entiteit waaraan oordragte gemaak word, ingedien word voordat nuwe betalings oorgedra 
word. Dit is bowendien algemene praktyk om oordragbetalings te steier ten einde te verseker 
dat beduidende lewering teen elke projek nagespoor word. Die departement versoek in hierdie 
verband ook dat alle entiteite projekverslae oor oorgedraagde fondse voorsien. 

Die departement sluit ook ’n oordragbetalingsooreenkoms met alle entiteite wat befondsing 
ontvang. Die oordragbetalingsooreenkoms verwoord die minimum standaarde ten opsigte van 
finansiële en nie-finansiële verwagtinge wat benodig word deur die entiteit aan wie oordragte 
gemaak is. 

Laastens word die Korporatiewe Bestuurvereistes van die King III-verslag met betrekking 
tot die Rekenpligtige Beampte se verantwoordelikhede deur artikel 38 en 40 van die WOFB 
bekragtig. Ingevolge hierdie wetgewende plig en verantwoordelikheid vir goeie bestuur, het die 
departement ’n gevestigde en funksionerende Bestuurskomitee onder voorsitterskap van die 
Rekenpligtige Beampte wat uit alle senior bestuurslede saamgestel is. Hierdie komitee verseker dat 
korporatiewe, etiese en sosiale verantwoordelikheid en aanspreeklikheid aan al die departement 
se belanghebbendes oorgedra word.

’n Lys van oordragte wat aan organisasies gemaak is, is by Bylae 1a, 1B, 1C, 1D, 1E en 1F van die 
Finansiële Jaarstate ingesluit. 
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7. Publieke-private vennootskappe (PPv)

Die departement is tans, soos op Junie 2014, by die Oplossingsopsie-fase van die ppV 
uitvoerbaarheidsondersoek-fase vir die Wes-Kaapse Breëband ppV. Hierdie fase word onderneem 
om te bepaal of a ppV ‘n geskikte metode is vir implementasie. Na die uitvoerbaarheidsondersoek-
fase afgehandel is, sal ‘n besluit geneem word om na die verkrygingsfase oor te skakel. Slegs 
nadat die ppV-verkrygingsfase votooi is, en die privaat sektor-vennoot aangestel is, sal die ppV 
as operasioneel en funksioneel geag kan word. Die Departement het dus nie ’n funksionele en 
operasionele ppV nie. 

8. reëlings vir korporatiewe bestuur

Die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme het ’n Korporatiewe Bestuurskomitee 
ingestel. 

Die komitee word deur ’n handves gemandateer wat die beginsels van die Regeringbestuursraamwerk, 
die King III-verslag en die goeie bestuurspraktyke verwoord wat deur die WOFB en bykomende 
provinsiale en nasionale wetgewing onderskryf word.

Die komitee het gedurende die 2013/14-boekjaar goeie vordering gemaak op die gebied van 
risikobestuur, bewustheid en opleiding oor die voorkoming van bedrog en die waardetoevoeging 
van	interne	oudit	as	versekeringsverskaffer.	Dit	het	hoofsaaklik	plaasgevind	deur	die	ontwikkeling	
van denke oor risiko-artikulasie en die verwantskap daarvan aan interne oudit en die herstrukturering 
van opleidingsprogramme in bedrogvoorkoming. 

Wat bedrogvoorkoming betref, het die departement by die Wes-Kaapse Regering se anti-
Korrupsiestrategie en die beleid oor zero toleransie ten opsigte van bedrog aangepas. Hierdie 
standpunt word in die departement se goedgekeurde Bedrogvoorkomingsplan gewettig en volgens 
die meegaande Implementeringsplan vir Bedrogvoorkoming uitgevoer. Forensiese Ondersoeke is 
steeds deur die gedeelde Forensiese Ondersoek-eenheid aangebied wat by die Korporatiewe 
Dienstesentrum van die Departement van die premier gekorporatiseer is. Verskeie kanale bestaan 
vir die aanmelding van bewerings van bedrog en dit word volledig in die anti-Korrupsiestrategie 
en die Departementele Bedrogvoorkomingsplan beskryf. Daarbenewens dui die plan die prosesse 
aan	vir	aantekening,	ondersoek	en	dissiplinêre	aksie(s)	om	die	leser	te	verseker	dat	die	bestuur	
van bedrogvoorkoming omvattend is en dat enige fluitjieblaser met die uiterste agting en sorg en 
met streng nakoming van die fluitjieblaserbeleid hanteer sal word. 

Goeie	korporatiewe	bestuur	word	ook	bereik	deur	die	doeltreffende	bestuur	van	belangebotsing.	
Die Departement beskou dit as ’n belangrike fokusarea in voorsienings-kanaalbestuur. alle 
amptenare van voorsieningskanaalbestuur onderteken ’n gedragskode kort nadat hulle aangestel 
is. Die inhoud van die gedragskode word deeglik met elke personeellid bespreek sodat hulle 
bewus is van die erns van die dokument. alle departementele bodkomiteelede teken ’n verklaring 
van belange vir elke bod/kwotasie en indien enige belangebotsing bestaan, word die betrokke 
lede	van	die	vergadering	verskoon.	Daar	word	van	verskaffers	vereis	om	die	WCBD4-dokument	
te voltooi, wat van hulle vereis om enige familielede wat in die verkrygingsproses betrokke is 
of in diens van die Departement is, bekend te maak. Die inligting op die WCBD4 word vóór die 
beoordeling van die bod/kwotasie deur die departement geverifieer.

Die departement het ook die gedragskode wat die staatsdiens reguleer, aanvaar. Die 
Voorsieningskanaalbestuurseenheid het ook ’n eenheid-spesifieke kode vir VKB-amptenare 
aanvaar, wat jaarliks beëdig word. Opleiding word aan alle personeel verskaf oor die betekenis en 
implikasies van die beëdiging van die gedragskode. 
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9. gestaakte aktiwiteite/aktiwiteite wat gestaak gaan word

Geen aktiwiteite is gedurende die 2013/14-boekjaar gestaak nie.

10. Nuwe/voorgestelde aktiwiteite

Geen nuwe aktiwiteite word vir die 2014/15-boekjaar beoog nie.

11. Batebestuur

alle bates wat gedurende die huidige en vorige tydperke verkry is, is by die bateregister ingesluit. 
Die inhoud van die bateregister is in lyn met die minimum vereistes soos vervat in die Nasionale 
Tesourie-riglyne vir batebestuur. Maandelikse rekonsiliasies word tussen BaS en die Excel-
bateregister voltooi. Die rede vir die handhawing van die Excel-bateregister was as gevolg van 
die feit dat dit die eerste jaar van implementering van die LOGIS-stelsel was en die departement 
het ten doel gehad om die akkuraatheid en volledigheid van die bates op die LOGIS-stelsel te 
verseker. 

12. voorraad

Die departement verkry nie enige voorraad nie. Ons verkry slegs verbruiksgoedere en dus sal 
die bylae met betrekking tot voorraad nie vir die doel van die jaarlikse ouditproses deur die 
departement voltooi word nie. 

13. gebeure na die verslagdoeningsdatum 

Geen gebeure het na die verslagdoeningsdatum plaasgevind nie.

14. Inligting oor voorafbepaalde doelwitte

Die Bestuursrekeningkunde-subdirektoraat evalueer alle prestasie teen uitgawes. Dit word later in 
Kwartaallikse prestasieverslae saamgestel en in die departement se Jaarverslag gekonsolideer. 

alle werklike inligting wat verskaf word, word ook deur die Interne Beheereenheid geverifieer, wat 
gereeld oudits oor prestasie-inligting uitvoer om die werklike prestasies wat deur bestuur verskaf 
word, gedurende die kwartaallikse en jaarlikse verslagdoenings-prosesse te verifieer. 

Bestuursverslae word later opgestel en via die Kantoor van die Hoof Finansiële Beampte 
aan	 die	 Rekenpligtige	 Beampte	 voorgelê	 vir	 bespreking	 op	 die	 departementele	
topbestuursvergaderings. 

The Department achieved 83.22% of all predetermined objectives with only 2 indicators that were 
not met.

Die departement het 83.22% van all voorafbepaalde doelwitte bereik, met slegs twee aanwysers 
wat nie bereik is nie.
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15. sKOOr-besluite 

Die Komitee het kennis geneem van die Ouditeur-Generaal se ouditmening oor die departement 
se Finansiële Jaarstate, wat ’n ongekwalifiseerde ouditmening met geen bevindings ontvang 
het en dat dit ’n verbetering op die 2011/12- ongekwalifiseerde ouditmening met bevindings 
verteenwoordig. 

Die komitee het die departement gelukgewens met die vordering wat in hierdie verband gemaak 
is en die verbintenis om in 2014 en daarna ’n skoon oudit te behaal. Ten einde hierdie verbintenis na 
te kom en ’n regressie in die ouditresultate te vermy, moet die departement alle aangeleenthede 
wat deur die Ouditeur-Generaal, die Ouditkomitee en hierdie komitee geopper is, dringend en 
volhoubaar aanspreek. 

Die komitee het kennis geneem van die feit dat 60% van hoë-risiko gebiede deur Interne Oudit 
gedek is, vergeleke met 25% verlede jaar, en neem verder kennis dat vier interne oudits wat 
gedurende die boekjaar vir ouditering goedgekeur is, voltooi is. 

verslag van die rekenpligtige Beampte vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Besluit-
nommer

Onderwerp Besonderhede reaksie deur die 
departement

Opgelos 
(Ja/Nee)

1. Die komitee het die 
departement bedank vir die 
publikasie van besluite wat 
geneem is en stappe wat in 
hierdie verband gedoen is 
in die Jaarverslag, maar het 
aangedui dat dit nie ’n akkurate 
weerspieëling van die toesig-
houdende rol is wat in die 
oorsigjaar deur die Komitee 
vervul is nie.

Die departement 
behoort die komitee 
se inleidende 
kommentaar wat 
spesifiek oor hierdie 
departement handel, 
hierdie tabel van 
besluite en die lys van 
inligting wat deur die 
komitee versoek word, 
in alle toekomstige 
Jaarverslae publiseer.

Die departement 
het die komitee 
se inleidende 
kommentaar 
ingesluit, soos 
aanbeveel. Die 
departement 
erken die 
waardevolle 
oorsigtelike en 
bestuursrol wat 
die komitee 
vervul.

Ja

 2. Die komitee het aangedui dat 
’n ondersoek deur die FOE op 
versoek van die Rekenpligtige 
Beampte gedoen word om 
moontlike finansiële wangedrag 
deur werknemers in die 
verkrygingsproses gedurende 
die vorige jaar te bepaal, wat 
tot onreëlmatige uitgawes gelei 
het. Die ondersoek was steeds 
voortgaande teen die datum van 
verslagdoening.

Die departement en die 
FOE moet die komitee 
inlig oor vordering wat 
gemaak is en/of die 
uitkomste van hierdie 
ondersoeke.

’n Vergadering is op 
3 Maart 2014 tussen 
die komitee, FOE 
en die departement 
gehou, waartydens 
die onderwerp 
bespreek is.

Ja

16. vorige wysigings aan ouditverslae
Geen vorige wysigings aan ouditverslae is gedurende die 2013/14-boekjaar aangebring nie. 

17. vrystellings en afwykings van Nasionale Tesourie ontvang
Geen vrystellings of afwykings is gedurende die oorsigtydperk van Nasionale Tesourie ontvang 
nie.
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18. Tussentydse finansiële jaarstate

Die departement het aan die finansiële voorskrifte voldoen deur tussentydse finansiële state (TFS) 
tydig	aan	Provinsiale	Tesourie	voor	te	lê.	Die	TFS	is	sonder	wesenlike	wanvoorstelling	voorgelê	en	
het die finansiële verrigting en finansiële posisie van die departement billik verteenwoordig.

19. Nakoming van 30-dae betalings

Die departement het oor die algemeen nie ’n probleem met die betaling aan krediteure binne 
30	 dae	 nie.	 Ons	 het	 geïsoleerde	 voorvalle	 gehad	 waar	 krediteure	 later	 as	 30	 dae	 betaal	 is,	
maar dit verteenwoordig nie eens 1% van totale betalings nie. Ons het standaarde en strukture 
geïmplementeer	 oor	 hoe	 fakture	 ontvang	 word	 en	 hoe	 ons	 die	 akkuraatheid	 van	 die	 faktuur	
en	 enige	 ander	 stawende	 dokumentasie	 evalueer.	 Hierdie	model	was	 suksesvol	 en	 verskaffers	
verstaan dat beide partye moet saamstem dat die produk of diens bevredigend gelewer moet 
word	voordat	betaling	geskied.	Die	departement	is	ook	bewus	van	die	feit	dat	’n	verskaffer	nie	
deur interne prosesse benadeel kan word nie en dat ’n ooreenkoms bereik moet word oor wanneer 
die	betaling	in	die	verskaffer	se	bankrekening	weerspieël	moet	word.	

20. ander
20.1 Finansiële State
Die finansiële jaarstate van die openbare entiteite, die Wes-Kaapse agentskap vir 
Bestemmingsbemarking, Belegging en Handelsbevordering (Wesgro) en die Wes-Kaapse 
Drankowerheid (WKDO), vorm nie deel van die departement se finansiële state nie, aangesien die 
Rekeningkunde Gesagte van die openbare entiteite afsonderlike jaarverslae sal saamstel wat deur 
die	verantwoordelike	Uitvoerende	Gesag	ter	tafel	gelê	sal	word.	

20.2 Waardedaling van Belegging
Die berekening van die waardedaling is gegrond op die persentasie aandeelhouding in die 
Kaapstad Internasionale Konvensiesentrum (Convenco). Die aandeel in die waardedaling vorm 
deel van die openbaarmakingsaantekening oor voorsienings ingevolge die rekeningkundige beleid 
vir beleggings (sien aantekening 11 tot die Finansiële Jaarstate).

Die provinsiale Regering van die Wes-Kaap het ’n aandeelhouding van 25% in die Cape Town 
International Convention Centre Company (pty) Ltd.

21. goedkeuring
Die finansiële jaarstate uiteengesit op bladsy 203 tot 257 is deur die Rekenpligtige Beampte 
goedgekeur.

 

Mnr solly Fourie
Departementshoof
31 Julie 2014 
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verslag van die Ouditeur-generaal

VeRslag Van Die OUDiteUR-geneRaal aan Die 
Wes-KaaPse PROVinsiale PaRleMent OOR steMPOs 
nO.12: Wes-KaaPse DePaRteMent Van eKOnOMiese 
OntWiKKeling en tOeRisMe

verslag OOr DIe FINaNsIËle sTaTe

Inleiding 
1. Ek het die finansiële state van die Wes-Kaapse Department van Ekonomiese Ontwikkeling en 

Toerisme soos op bladsy 203 tot 252 uiteengesit, en wat bestaan uit die begrotingstaat, die 
staat van finansiële posisie soos op 31 Maart 2014, die staat van finansiële prestasie, die staat 
van veranderinge in netto bates, en die kontantvloeistaat vir die jaar geëindig, sowel as die 
aantekeninge oor die belangrike rekeningkundige beleide en ander verduidelikings, geoudit. 

Rekeninpligtige beampte se verantwoordelikheid vir die finansiële state
2. Die rekenpligtige beampte is verantwoordelik vir die voorbereiding en billike voorstelling van 

hierdie finansiële jaarstate in ooreenstemming met die gemodifiseerde kontantstandaard 
soos voorgeskryf deur die Nasionale Tesourie en die vereistes van die Wet op Openbare 
Finansiële Bestuur, 1999 (Wet 1 van 1999) (WOFB), die Wet op die Verdeling van Inkomste, 
2013 (Wet 2 van 2013) (WVI), en vir die mate van interne beheer soos deur die rekenpligtige 
beampte bepaal nodig is om die finansiële jaarstate sonder wesenlike wanvoorstellings, 
hetsy deur bedrog of fout, voor te berei. 

Ouditeur-Generaal se verantwoordelikheid
3. My verantwoordelik behels ’n meninguitspraak oor die finasiële jaarstate gebasseer op 

my oudit. Ek het my oudit in ooreenstemming met die Openbare Ouditwet van Suid-
afrika, 2004 (Wet 25 van 2004), die algemene kenninsgewing wat daaroor uitgereik is en 
die Internasionale Ouditstandaarde uitgevoer. Hierdie standaarde vereis van my om aan 
etiese vereistes te voldoen en om die oudit te beplan en uit te voer om sodoende redelike 
versekering te kry dat die finansiële jaarstate sonder wesenlike wanvoorstellings is. 

4. ’n Oudit behels die uitvoering van prosedures om ouditbewyse te kry oor die bedrae en 
openbaarmakings in die finansiële state. Die gekose prosedures is afhanklik van die ouditeur 
se oordeel, insluitend die evaluering van die risiko aangaande wesenlike wanvoorstellings 
van die finansiële state, hetsy deur bedrog of foute. Wanneer hierdie risiko-bepalings 
gemaak word, neem die ouditeur die tersaaklike interne beheer wat die entitieit gebruik 
het tydens die voorbereiding en billike voorstelling van die finansiële state in ag, om 
geskikte ouditprosedures te ontwerp, maar nie vir die doel om ’n mening uit te spreek oor 
die	effektiwiteit	van	die	entiteit	se	interne	beheer.	’n	Oudit	behels	ook	die	evaluering	van	
die geskiktheid van die rekenkundige beleide wat gebruik is en die redelikheid van die 
rekeningkundige skattings wat deur die bestuur gemaak is, asook die algehele aanbieding 
van die finansiële state. 

5. Ek glo die ouditbewyse wat ek verkry het voldoende en geskik is om as basis te dien vir my 
ouditmening. 

Mening 
6. Na my mening, weerspieël die finansiële jaarstate, in alle wesenlike opsigte, die finansiële 

posisie van die Wes-Kaapse Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme 
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soos op 31 Maart 2014 en sy finansiële prestasie en kontantvloei vir die jaar geëindig in 
ooreenstemming met die MCS soos voorgeskryf deur die Nasionale Tesourie en die vereiste 
van die WOFB en die WVI. 

Beklemtoning van sake 
7. Ek wil aandag vestig op die volgende sake. My mening word nie gewysig ten opsigte van 

hierdie saak nie. 

Wesenlike waardedaling 
8. Soos bekendgemaak in nota 11.1 van die finansiële jaarstate, het die departement ’n 

waardedaling van R72.2 miljoen op die 25% aandeelhouding deur die Wes-Kaapse 
provinsiale regering in die Kaapse Internasionale Konvensiesentrum. 

Addisionele saak
9. Ek will aandag vestig op die volgende saak. My mening word nie gewysig ten opsige van 

hierdie saak nie. 

Aanvullende inligting wat nie geoudit is nie
10. Die aanvullende inligting op bladys 253 tot 257 vorm nie deel van die finansiële jaarstate nie 

en word aangebied as bykomede inligting. Ek het nie hierdie inligting geoudit nie en spreek 
dus nie ’n mening daaroor uit nie. 

verslag OOr aNDer regs- eN regUlaTOrIese vereIsTes
11. In ooreenstemming met die Openbare Ouditwet en die algemene kenningsgewing in 

verband hiermee, doen ek verslag oor die volgende bevindinge rakende die gerapporteerde 
prestasie-inliging teenoor voorafbepaalde doelwitte van sekere programme soos aangebied 
in die jaarlikse prestasieverslag, nie-nakoming van wetgewing asook interne beheer. Die 
doel van my toetse was om aanmeldbare bevindinge te identifiseer, maar nie om bewyse te 
versamel om ’n versekering oor die sake uit te spreek nie. Dienooreenkomstig spreek ek nie 
’n mening of gevolgtrekking uit oor hierdie sake nie. 

Voorafbepaalde doelwitte
12. Ek het prosedures uitgevoer om bewyse te verkry oor die doelgerigtheid, en betroubaarheid 

van die gegewe prestasie inligting vir die volgende programme wat aangebied is in die 
jaarlikse prestasieverslag van die departement vir die jaar geëindig 31 Maart 2014:

	 •	 Program	2:	Geïntegreede	Ekonomiese	ontwikkelingsdienste	van	bladsy	50	tot	64.

	 •	 Program	3:	Handel	en	Sektorontwikkeling	van	bladsy	65	tot	82.	

	 •	 Program	6:	Toerisme,	Kunste	en	Vermaak	van	bladsy	102	tot	114.	

13. Ek het die gegewe prestasie-inligting teenoor die algehele kriteria evalueer vir 
doelgerigtheid en betroubaarheid. 

14. Ek het die doelgerighteid van die gegewe prestasie-inligting evalueer om te bepaal of dit 
in ooreenstemming is met die Nasionale Tesourie se jaarlikse verslagdoeningsbeginsels en 
of die prestasie konsekwent is met die beplande programme. Ek het verdere toetse gedoen 
om te bepaal of die aanwysers en teikens goed gedefinieer, bewysbaar, spesifiek, meetbaar, 
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tyd-gebonde en tersaaklik is, soos vereis deur die Nasionale Tesourie se Raamwerk vir die 
bestuur van programprestasie-inligitng. 

 

15. Ek het die betroubaarheid van die gegewe prestasie-inligting gemeet om te bepaal of dit 
geldig, akkuraat en volledig is. 

16. Ek het geen wesenlike bevindinge oor die doelgerigtheid en betroubaarheid van die 
gerapporteerde inligting vir die geselekteerde programme geopper. 

Voldoening aan wetgewing
17. Ek het prosedures uitgevoer om bewyse te verky dat die departement voldoen het aan die 

toepaslike wetgewing rakende finansiële sake, finansiële bestuur en ander relevante sake. 
Ek het geen gevalle van wesenlike nie-voldoending aan sleutelwetgewing, soos uiteengesit 
in die algemene kennisgewing wat uitgereik is in terme van die Openbare Ouditwet, 
geïdentifiseer.	

Interne beheer
18. Ek het tersaaklike interne beheer in ag geneem vir my oudit van die finansiële verslae, 

jaarlikse prestasieverslag en voldoening aan wetgewing. Ek het geen belangrike swakplekke 
met	interne	beheer	geïdentifiseer.	

aNDer verslag

Ondersoek 

19. ’n Ondersoek in verband met die verkrygringsproses, wat onreëlmatige besteding in die 
2012/13	periode	veroorsaak	het,	is	gedurende	die	jaar	voltooi	en	het	dissiplinêre	stappe	teen	
die werknemers tot gevolg gehad. 

Ouditeer-generaal
Kaapstad
30 Julie 2014

verslag van die Ouditeur-generaal
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Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Begroting per program

2013/14 2012/13

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro-

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

1. ADMINISTRASIE

Lopende betaling 31 275 (1 658) 771 30 388 30 388 - 100% 23 792 23 749

Oordragte en 
subsidies

21 1 - 22 22 - 100% 14 14

Betaling vir 
kapitale bates

1 176 1 643 6 2 825 2 825 - 100% 1 447 1 447

Betaling vir 
finansiële bates

- 14 - 14 14 - 100% 1 -

32 472 - 777 33 249 33 249 - 25 254 25 210

2. GEÏNTEGREERDE EKONOMIESE ONTWIKKELINGSDIENSTE  

Lopende betaling 30 262 (92) 13 30 183 30 183 - 100% 27 176 27 176

Oordragte en 
subsidies

19 435 60 - 19 495 19 495 - 100% 23 826 23 826

Betaling vir 
kapitale bates

282 28 - 310 310 - 100% 320 304

Betaling vir 
finansiële bates

15 4 - 19 19 - 100% - -

49 994 - 13 50 007 50 007 - 51 322 51 306

3. HANDEL EN SEKTORONTWIKKELING

Lopende betaling 48 283 (5 886) - 42 397 39 809 2 588 93.9% 40 340 40 340

Oordragte en 
subsidies

81 295 5 884 - 87 179 84 179 3 000 96.6% 61 635 60 655

Betaling vir 
kapitale bates

250 2 - 252 252 - 100% 301 301

129 828 - - 129 828 124 240 5 588 102 276 101 296

4. SAKEREGULERING EN BESTUUR 

Lopende betaling 10 455 - - 10 455 10 455 - 100% 9 944 9 944

Oordragte en 
subsidies

30 939 - - 30 939 30 939 - 100% 24 762 24 762

Betaling vir 
kapitale bates

87 - - 87 87 - 100% 165 114

41 481 - - 41 481 41 481 - 34 871 34 820

BegROtingstaat ViR Die JaaR geëinDig 31 MaaRt 2014
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Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Begroting per program

2013/14 2012/13

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

5. EKONOMIESE BEPLANNING

Lopende betaling 24 640 (2 682) ( 1 155) 20 803 20 797 6 100% 16 684 16 684

Oordragte en 
subsidies

10 946 2 547 - 13 493 13 493 - 100% 7 860 7 860

Betaling vir 
kapitale bates

265 132 - 397 397 - 100% 216 193

Betaling vir 
finansiële bates

- 3 - 3 3 - - - -

35 851 - (1 155) 34 696 34 690 - 24 760 24 737

6. TOERISME, KUNSTE EN VERMAAK 

Lopende betaling 17 607 (594) - 17 013 17 013 - 100% 17 159 17 158

Oordragte en 
subsidies

29 819 594 - 30 413 30 413 - 100% 33 039 33 039

Betaling vir 
kapitale bates

134 - (6) 128 128 - 100% 200 133

Betaling vir 
finansiële bates

- - - - - - - 15 15

47 560 - (6) 47 554 47 554 - 50 413 50 345

7. VAARDIGHEIDSONTWIKKELING EN INNOVASIE

Lopende betaling 24 270 (3 650) 371 20 991 20 991 - 100% 13 937 13 937

Oordragte en 
subsidies

11 317 3 622 - 14 939 14 939 - 100% 12 665 12 665

Betaling vir 
kapitale bates

200 28 - 228 228 - 100% 87 28

35 787 - 371 36 158 36 158 - 26 689 26 630

TOTaal 372 973 - - 372 973 367 379 5 594 98.5% 315 585 314 344

TOTaal (oorgebring)    
rekonsiliasie met staat van finansiële prestasie 
PlUs      
Departementele ontvangste

4 695 12 229

Werklike bedrae per staat van finansiële 
prestasie (totale inkomste) 377 668 327 814

Werklike bedrae per staat van finansiële 
prestasie (totale uitgawes) 367 379 314 344
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Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Begroting per ekonomiese klassifikasie

2013/14 2012/13

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

Lopende betalings

Vergoeding van 
werknemers

89 915 565 311 90 791 90 791 - 100% 80 296 80 253

Goedere en 
dienste

96 878 (15 129) (311) 81 438 78 844 2 594 96.8% 68 736 68 734

Oordragte en subsidies

provinsies en 
munisipaliteite

5 150 - - 5 150 5 150 - 100% - -

Departementele 
agentskappe en 
rekeninge

90 010 3 055 - 93 065 93 065 - 100% 81 024 81 024

Hoër onderwys-
instellings

650 150 - 800 800 - 100% - -

Openbare 
korporasies 
en private 
ondernemings

11 326 (1 350) - 9 976 6 976 3 000 69.9% 8 354 8 354

Instellings son-
der winsbejag

74 841 10 747 - 85 588 85 588 - 100% 73 260 72 280

Huishoudings 1 795 106 - 1 901 1 901 - 100% 1 164 1 164

Betalings vir kapitale bates

Masjinerie en 
toerusting

2 393 1 774 - 4 167 4 167 - 100% 2 693 2 477

Ontasbare bates - 61 - 61 61 - 100% 43 43

Betalings vir 
finansiële bates

15 21 - 36 36 - 100% 15 15

TOTaal 372 973 - - 372 973 367 379 5 594 98.5% 315 585 314 344



EKONOMIESE ONTWIKKELING EN TOERISME  - WESKaap - BEGROTINGSpOS 12206

Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Besonderhede per Program 1 – aDMINIsTrasIe 
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

2013/14 2012/13

Besonderhede 
per subprogram

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

1.1  KANTOOR VAN DIE  DEPARTEMENTSHOOF

Lopende betaling 2 340 58 - 2 398 2 398 - 100% 2 907 2 907

Betaling vir 
kapitale bates

7 - - 7 7 - 100% 579 579

1.2  FINANSIËLE BESTUUR

Lopende betaling 20 523 (523) 771 20 771 20 771 - 100% 19 283 19 240

Transfers and 
subsidies

21 1 - 22 22 - 100% 14 14

Betaling vir 
kapitale bates

869 1 606 6 2 481 2 481 - 100% 868 868

Betaling vir 
finansiële bates

- 14 - 14 14 - 100% - -

1.3  KORPORATIEWE DIENSTE

Lopende betaling 8 412 (1 193) - 7 219 7 219 - 100% 1 602 1 602

Betaling vir 
kapitale bates

300 37 - 337 337 - 100% - -

Betaling vir 
finansiële bates

- - - - - - - 1 -

TOTaal 32 472 - 777 33 249 33 249 - 100% 25 254 25 210
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Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Besonderhede per Program 1 – aDMINIsTrasIe 
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

2013/14 2012/13

Program 1 per 
ekonomiese  
klassifikasie

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

Lopende betalings

Vergoeding van 
werknemers

17 646 (104) - 17 542 17 542 - 100% 15 877 15 834

Goedere en 
dienste

13 629 (1 554) 771 12 846 12 846 - 100% 7 915 7 915

Oordragte en subsidies

Huishoudings 21 1 - 22 22 - 100% 14 14

Betalings vir kapitale bates

Masjinerie en 
toerusting

1 176 1 643 6 2 825 2 825 - 100% 1 431 1 430

Ontasbare bates - - - - - - - 17 17

Betalings vir 
finansiële bates

- 14 - 14 14 - 100% - -

TOTaal 32 472 - 777 33 249 33 249 - 100% 25 254 25 210
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Besonderhede per Program 2 – geÏNTegreerDe eKONOMIese ONTWIKKelINgsDIeNsTe 
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

2013/14 2012/13

Besonderhede per 
subprogram

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uitgawes 
as % van 

finale 
begro- 

ting 
 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

2.1  ONDERNEMINGSONTWIKKELING

Lopende betaling 12 154 198 13 12 365 12 365 - 100% 9 465 9 465

Oordragte en 
subsidies

19 235 60 - 19 295 19 295 - 100% 16 755 16 755

Betaling vir 
kapitale bates

187 (23) - 164 164 - 100% 63 61

Betaling vir 
finansiële bates

- 4 - 4 4 - 100% - -

2.2  STREEK- EN PLAASLIKE EKONOMIESE ONTWIKKELING

Lopende betaling 7 953 (47) - 7 906 7 906 - 100% 6 223 6 223

Oordragte en 
subsidies

- - - - - - - 7 054 7 054

Betaling vir 
kapitale bates

53 14 - 67 67 - 100% 51 38

Betaling vir 
finansiële bates

15 - - 15 15 - 100% - -

2.3  EKONOMIESE BEMAGTIGING

Lopende betaling 3 737 (40) - 3 697 3 697 - 100% 5 370 5 370

Oordragte en 
subsidies

- - - - - - - 17 17

Betaling vir 
kapitale bates

- - - - - - - 119 118

2.4  VERMINDERING VAN ROMPSLOMP

Lopende betaling 4 677 (246) - 4 431 4 431 - 100% 4 357 4 357

Oordragte en 
subsidies

200 - - 200 200 - 100% - -

Betaling vir 
kapitale bates

34 17 - 51 51 - 100% - -

2.5  BESTUUR: GEÏNTEGREERDE EKONOMIESE ONTWIKKELINGSDIENSTE

Lopende betaling 1 741 43 - 1 784 1 784 - 100% 1 761 1 761

Betaling vir 
kapitale bates

8 20 - 28 28 - 100% 87 87

TOTaal 49 994 - 13 50 007 50 007 - 100% 51 322 51 306

Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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Besonderhede per Program 2 – geÏNTegreerDe eKONOMIese ONTWIKKelINgsDIeNsTe 
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

2013/14 2012/13

Program 2 per 
ekonomiese  
klassifikasie

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

Lopende betalings

Vergoeding van 
werknemers

17 241 68 13 17 322 17 322 - 100% 15 077 15 077

Goedere en 
dienste

13 021 (160) - 12 861 12 861 - 100% 12 099 12 099

Oordragte en subsidies

Departementele 
agentskappe en 
rekeninge

5 000 - - 5 000 5 000 - 100% 4 500 4 500

Hoër onderwys-
instellings

100 150 - 250 250 - 100% - -

Openbare 
korporasies 
en private 
ondernemings

6 000 (150) - 5 850 5 850 - 100% 8 054 8 054

Instellings sonder 
winsbejag

7 900 - - 7 900 7 900 - 100% 11 255 11 255

Huishoudings 435 60 - 495 495 - 100% 17 17

Betaling vir kapitale bates

Masjinerie en 
toerusting

282 28 - 310 310 - 100% 320 304

Betalings vir 
finansiële bates

15 4 - 19 19 - 100% - -

TOTaal 49 994 - 13 50 007 50 007 - 100% 51 322 51 306

Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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Besonderhede per Program 3 – HaNDel eN seKTOrONTWIKKelINg 
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

2013/14 2012/13

Besonderhede per 
subprogram

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

3.1  HANDEL EN BELEGGINGSBEVORDERING

Oordragte en 
subsidies

21 481 - - 21 481 21 481 - 100% 18 500 18 500

3.2  SEKTORONTWIKKELING

Lopende betaling 12 330 (766) - 11 564 11 564 - 100% 12 639 12 639

Oordragte en 
subsidies

33 864 880 - 34 744 34 744 - 100% 32 357 32 077

Betaling vir 
kapitale bates

201 (104) - 97 97 - 100% 87 87

3.3  STRATEGIESE INISIATIEWE

Lopende betaling 34 432 (5 157) - 29 275 26 687 2 588 91.2% 26 639 26 639

Oordragte en 
subsidies

25 950 5 004 - 30 954 27 954 3 000 90.3% 10 778 10 078

Betaling vir 
kapitale bates

49 85 - 134 134 - 100% 154 154

3.4  BESTUUR: HANDEL EN NYWERHEIDSONTWIKKELING 

Lopende betaling 1 521 37 - 1 558 1 558 - 100% 1 062 1 062

Betaling vir 
kapitale bates

- 21 - 21 21 - 100% 60 60

TOTaal 129 828 - - 129 828 124 240 5 588 95.7% 102 276 101 296

     

Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014



Jaarverslag 2013/14 211

Besonderhede per Program 3 – HaNDel eN seKTOrONTWIKKelINg 
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

2013/14 2012/13

Program 3 per 
ekonomiese  
klassifikasie

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

Lopende betalings

Vergoeding van 
werknemers

18 809 (42) - 18 767 18 767 - 100% 16 103 16 103

Goedere en 
dienste

29 474 (5 844) - 23 630 21 042 2 588 89.0% 24 237 24 237

Oordragte en subsidies

provinsies en 
munisipaliteite

5 150 - - 5 150 5 150 - 100% - -

Departementele 
agentskappe en 
rekeninge

26 761 2 455 - 29 216 29 216 - 100% 24 762 24 762

Hoër onderwys-
instellings

550 - - 550 550 - 100% - -

Openbare 
korporasies 
en private 
ondernemings

4 700 (1 200) - 3 500 500 3 000 14.3% - -

Instellings son-
der winsbejag

44 134 4 629 - 48 763 48 763 - 100% 36 870 35 890

Huishoudings - - - - - - - 3 3

Betaling vir kapitale bates

Masjinerie en 
toerusting

250 (3) - 247 247 - 100% 275 275

Ontasbare bates - 5 - 5 5 - 100% 26 26

TOTaal 129 828 - - 129 828 124 240 5 588 95.7% 102 276 101 296

Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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Besonderhede per Program 4 – saKeregUlerINg eN BesTUUr 
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

2013/14 2012/13

Besonderhede per 
subprogram

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

4.1  VERBRUIKERSBESKERMING

Lopende betaling 10 282 12 - 10 294 10 294 - 100% 9 681 9 681

Oordragte en 
subsidies

3 - - 3 3 - 100% - -

Betaling vir 
kapitale bates

87 - - 87 87 - 100% 165 114

4.2  DRANKREGULERING

Lopende betaling 173 (12) - 161 161 - 100% 263 263

Oordragte en 
subsidies

30 936 - - 30 936 30 936 - 100% 24 762 24 762

TOTaal 41 481 - - 41 481 41 481 - 100% 34 871 34 820

Besonderhede per Program 4 – saKeregUlerINg eN BesTUUr 
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

2013/14 2012/13

Program 4 per 
ekonomiese  
klassifikasie

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

Lopende betalings

Vergoeding van 
werknemers

7 579 (5) - 7 574 7 574 - 100% 7 306 7 306

Goedere en 
dienste

2 876 5 - 2 881 2 881 - 100% 2 638 2 638

Oordragte en subsidies

Departementele 
agentskappe en 
rekeninge

30 936 - - 30 936 30 936 - 100% 24 762 24 762

Huishoudings 3 - - 3 3 - 100% - -

Betaling vir kapitale bates

Masjinerie en 
toerusting

87 - - 87 87 - 100% 165 114

TOTaal 41 481 - - 41 481 41 481 - 100% 34 871 34 820

Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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Besonderhede per Program 5 – eKONOMIese BePlaNNINg 
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

2013/14 2012/13

Besonderhede per 
subprogram

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

5.1  BELEID EN BEPLANNING

Lopende betaling 11 893 (1 517) - 10 376 10 376 - 100% 1 697 1 697

Oordragte en 
subsidies

2 250 1 521 - 3 771 3 771 - 100% 7 850 7 850

Betaling vir 
kapitale bates

10 (1) - 9 9 - 100% 8 -

Betaling vir 
finansiële bates

- 3 - 3 3 - 100% - -

5.2  NAVORSING EN ONTWIKKELING 

Lopende betaling 6 609 189 (1 082) 5 716 5 710 6 99.9% 6 784 6 784

Betaling vir 
kapitale bates

149 (84) - 65 65 - 100% 21 21

5.3  KENNISBESTUUR

Lopende betaling 3 117 (281) - 2 836 2 836 - 100% 2 862 2 862

Oordragte en 
subsidies

- 29 - 29 29 - 100% - -

Betaling vir 
kapitale bates

36 248 - 284 284 - 100% 152 147

5.4  MONITERING EN EVALUERING

Lopende betaling 3 021 (1 073) (73) 1 875 1 875 - 100% 2 633 2 633

Oordragte en 
subsidies

- 1 - 1 1 - 100% 10 10

Betaling vir 
kapitale bates

70 (31) - 39 39 - 100% 1 1

5.5  EKONOMIESE ONTWIKKELINGSVENNOOTSKAP

Lopende betaling - - - - - - - 2 708 2 708

Oordragte en 
subsidies

8 696 996 - 9 692 9 692 - 100% - -

Betaling vir 
kapitale bates

- - - - - - - 34 24

TOTaal 35 851 - (1 155) 34 696 34 690 6 100% 24 760 24 737

     

Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014   
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Besonderhede per Program 5 – eKONOMIese BePlaNNINg 
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

2013/14 2012/13

Program 5 per 
ekonomiese  
klassifikasie

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

Lopende betalings

Vergoeding van 
werknemers

9 773 - (73) 9 700 9 700 - 100% 9 355 9 355

Goedere en 
dienste

14 867 (2 683) (1 082) 11 102 11 096 6 99.9% 7 329 7 329

Oordragte en subsidies

Organisasies 
sonder winsbejag

10 946 2 496 - 13 442 13 442 - 100% 7 850 7 850

Huishoudings - 51 - 51 51 - 100% 10 10

Betaling vir kapitale bates

Masjinerie en 
toerusting

265 77 - 342 342 - 100% 216 193

Ontasbare bates - 56 - 56 56 - 100% - -

Betalings vir 
finansiële bates

- 3 - 3 3 - 100% - -

TOTaal 35 851 - (1 155) 34 696 34 690 6 100% 24 760 24 737

Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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Besonderhede per program 6 – TOerIsMe, KUNsTe eN verMaaK 
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

2013/14 2012/13

Besonderhede per 
subprogram

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

6.1  TOERISMEBEPLANNING

Lopende betaling 3 852 10 - 3 862 3 862 - 100% 3 506 3 506

Betaling vir 
kapitale bates

1 - - 1 1 - 100% 55 27

6.2  TOERISMEGROEI EN ONTWIKKELING

Lopende betaling 5 202 (406) - 4 796 4 796 - 100% 4 501 4 500

Oordragte en 
subsidies

- 24 - 24 24 - 100% 3 3

Betaling vir 
kapitale bates

34 (16) - 18 18 - 100% 70 61

6.3  TRANSFORMASIE VAN DIE TOERISMESEKTOR

Lopende betaling 7 469 (132) - 7 337 7 337 - 100% 7 366 7 366

Oordragte en 
subsidies

1 300 (30) - 1 270 1 270 - 100% 1 111 1 111

Betaling vir 
kapitale bates

82 13 - 95 95 - 100% 46 16

Betaling vir 
finansiële bates

- - - - - - - 15 15

6.4  BESTEMMINGSBEMARKINGS-ORGANISASIE

Oordragte en 
subsidies

22 000 600 - 22 600 22 600 - 100% 25 000 25 000

6.5  HANDELSKUNSTE EN VERMAAK

Lopende betaling 1 084 (66) - 1 018 1 018 - 100% 1 786 1 786

Oordragte en 
subsidies

6 519 - - 6 519 6 519 - 100% 6 925 6 925

Betaling vir 
kapitale bates

17 3 (6) 14 14 - 100% 29 29

TOTaal 47 560 - (6) 47 554 47 554 - 100% 50 413 50 345

     

Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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Besonderhede per program 6 – TOerIsMe, KUNsTe eN verMaaK 
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

2013/14 2012/13

Program 6 per 
ekonomiese  
klassifikasie

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

Lopende betalings

Vergoeding van 
werknemers

12 801 (301) - 12 500 12 500 - 100.0% 12 336 12 336

Goedere en 
dienste

4 807 (294) - 4 513 4 513 - 100.0% 4 822 4 821

Oordragte en subsidies

Departementele 
agentskappe en 
rekeninge

24 500 600 - 25 100 25 100 - 100.0% 27 000 27 000

Organisasies 
sonder winsbejag

4 000 - - 4 000 4 000 - 100.0% 4 920 4 920

Huishoudings 1 319 (6) - 1 313 1 313 - 100.0% 1 120 1 120

Betaling vir kapitale bates

Masjinerie en 
toerusting

133 1 (6) 128 128 - 100.0% 200 133

Betalings vir 
finansiële bates

- - - - - - - 15 15

 TOTaal 47 560 - (6) 47 554 47 554 - 100.0% 50 413 50 345

Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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Besonderhede per program 7 – vaarDIgHeIDsONTWIKKelINg eN INNOvasIe 
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

2013/14 2012/13

Besonderhede 
per subprogram

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

7.1  PROVINSIALE VAARDIGHEIDS-KOÖRDINERING

Lopende betaling 6 960 (3 493) - 3 467 3 467 - 100% 2 110 2 110

Oordragte en 
subsidies

5 181 3 622 - 8 803 8 803 - 100% 1 685 1 685

Betaling vir 
kapitale bates

79 1 - 80 80 - 100% 10 10

7.2  WERKSMAGONTWIKKELING

Lopende betaling 14 956 (1 175) 371 14 152 14 152 - 100% 9 889 9 889

Oordragte en 
subsidies

6 136 - - 6 136 6 136 - 100% 10 980 10 980

Betaling vir 
kapitale bates

74 67 - 141 141 - 100% 39 1

7.3  INNOVASIE

Lopende betaling 1  022 217 - 1 239 1 239 - 100% 873 873

Betaling vir 
kapitale bates

6 (6) - - - - - 15 -

7.4  BESTUUR: VAARDIGHEIDSONTWIKKELING

Lopende betaling 1 332 801 - 2 133 2 133 - 100% 1 065 1 065

Betaling vir 
kapitale bates

41 (34) - 7 7 - 100% 23 17

TOTaal 35 787 - 371 36 158 36 158 - 100% 26 689 26 630

     

Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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Besonderhede per program 7 – vaarDIgHeIDsONTWIKKelINg eN INNOvasIe 
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

2013/14 2012/13

Program 7 per 
ekonomiese  
klassifikasie

aange-
suiwerde 
begro- 

ting 
 
 

r’000

verskui-
wing 
van 

fondse 
 
 

r’000

vire-
ment 

 
 
 
 

r’000

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

afwy- 
king 

 
 
 
 

r’000

Uit-
gawes 

as % van 
finale 

begro- 
ting 
%

Finale 
begro- 

ting 
 
 
 

r’000

Werk-
like uit-
gawes 

 
 
 

r’000

Lopende betalings

Vergoeding van 
werknemers

6 066 949 371 7 386 7 386 - 100% 4 242 4 242

Goedere en 
dienste

18 204 (4 599) - 13 605 13 605 - 100% 9 696 9 695

Oordragte en subsidies

Departementele 
agentskappe en 
rekeninge

2 813 - - 2 813 2 813 - 100% - -

Openbare 
korporasies 
en private 
ondernemings

626 - - 626 626 - 100% 300 300

Organisasies 
sonder winsbejag

7 861 3 622 - 11 483 11 483 - 100% 12 365 12 365

Huishoudings 17 - - 17 17 - 100% - -

Betaling vir kapitale bates

Masjinerie en 
toerusting

200 28 - 228 228 - 100% 86 28

TOTaal 35 787 - 371 36 158 36 158 - 100% 26 689 26 630

Begrotingstaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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aaNTeKeNINge TOT DIe FINaNsIËle JaarsTaTe vIr DIe Jaar 
geËINDIg 31 MaarT 2014

1. Besonderhede oor oordragte en subsidies ingevolge die Begrotingswet 
(na virement):

 Besonderhede oor hierdie transaksies kan besigtig word in die aantekening oor oordragte en subsidies, 
openbaarmakingsaantekeninge en Bylae 1 (a-F) tot die finansiële jaarstate.

2. Besonderhede oor spesifieke en eksklusiewe bewilligde bedrae begroot 
(na virement):

 Besonderhede oor hierdie transaksies kan besigtig word in die aantekening 1 (jaarlikse begroting) tot die 
finansiële jaarstate.

3. Besonderhede oor betalings vir finansiële bates

 Besonderhede oor hierdie transaksies per program kan besigtig word in die aantekening oor betalings 
vir finansiële bates tot die finansiële jaarstate.

4. Verduidelikings van wesenlike afwykings van bedrae begroot (na virement):

 4.1 Per program 

aantekeninge tot die Begrotingstaat  
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Finale  
begroting 

r’000

Werklike  
uitgawes 

r’000

afwyking 
 

r’000

afwyking as 
’n % van finale 

begroting

administrasie 33 249 33 249 - 0%

Geïntegreerde	Ekonomiese	
Ontwikkelingsdienste

50 007 50 007 - 0%

Handel en Sektorontwikkeling
Die onbestede 2013/14 Goedere en 
Dienste is weens die Interaktiewe 
Gemeenskapstoegangsnetwerk 
(IGTN)-projek wat nie teen 
jaareinde	geïmplementeer	was	
nie. Oordragte en subsidies: 
Onderbesteding is die gevolg van 
die oordrag aan die agentskap 
vir Tegnologie-innovasie wat nie 
teen jaareinde afgehandel was 
nie. ’n Oordrag is deur provinsiale 
Tesourie versoek

129 828 124 240 5 588 4%

Sakeregulering en Bestuur 41 481 41 481 - 0%

Ekonomiese Beplanning 34 696 34 690 6 0%

Toerisme, Kunste en Vermaak 47 554 47 554 - 0%

Vaardigheidsontwikkeling en 
Innovasie

36 158 36 158 - 0%
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aantekeninge tot die Begrotingstaat  
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

4.2 Per ekonomiese klassifikasie 

Goedere en dienste: Onderbesteding is weens die Interaktiewe Gemeenskapstoegangsnetwerk (IGTN)-projek 
wat	nie	teen	jaareinde	geïmplementeer	was	nie.	
Oordragte en subsidies: Onderbesteding is die gevolg van die oordrag aan die agentskap vir Tegnologie-
innovasie wat nie teen jaareinde afgehandel was nie. ’n Oordrag is deur provinsiale Tesourie versoek.

 

Finale  
begroting 

r’000

Werklike  
uitgawes 

r’000

afwyking 
 

r’000

afwyking as 
’n % van finale 

begroting

Lopende betalings

Vergoeding van werknemers 90 791 90 791 - 0%

Goedere en dienste 81 438 78 844 2 594 3%

Oordragte en subsidies

provinsies en munisipaliteite 5 150 5 150 - 0%

Departementele agentskappe en 
rekeninge

93 065 93 065 - 0%

Hoër onderwysinstellings 800 800 - 0%

Openbare korporasies en private 
ondernemings

9 976 6 976 3 000 30%

Instellings sonder winsbejag 85 589 85 589 - 0%

Huishoudings 1 901 1 901 - 0%

Betalings vir kapitale bates

Masjinerie en toerusting 4 167 4 167 - 0%

Ontasbare bates 61 61 - 0%

Betalings vir finansiële bates 36 36 - 0%
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sTaaT vaN FINaNsIËle PresTasIe vIr DIe Jaar geËINDIg 31 
MaarT 2014

 Aantekening 2013/14  2012/13
  r’000  r’000

INKOMsTe   

Jaarlikse begroting 1 372 973 315 585

Departementele inkomste 2 4 695 12 229

    
TOTale INKOMsTe  377 668 327 814

    
UITgaWes    
lopende uitgawes   

Vergoeding van werknemers 3 90 791 80 253

Goedere en dienste 4 78 844 68 734

Totale lopende uitgawes  169 635 148 987

    
Oordragte en subsidies   

Oordragte en subsidies 6 193 480 162 822

Totale oordragte en subsidies  193 480 162 822

    
Uitgawe vir kapitale bates   

Tasbare bates 7 4 167 2 477

Ontasbare bates 7 61 43

Totale uitgawes vir kapitale bates  4 228 2 520

    
Betalings vir finansiële bates 5 36 15

    
TOTale UITgaWes  367 379 314 344

    
OOrsKOT vIr DIe Jaar  10 289 13 470

    
rekonsiliasie van netto oorskot vir die jaar   
Begrote fondse  5 594 1 241

Departementele inkomste en NRF-ontvangste 13 4 695 12 229

OOrsKOT vIr DIe Jaar  10 289 13 470
 

staat van Finansiële Prestasie  
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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sTaaT vaN FINaNsIËle POsIsIe sOOs OP 31 MaarT 2014

 Aantekening 2013/14  2012/13
  r’000  r’000

BaTes    

lopende bates   8 221 1 462

Kontant en kontantekwivalente 8 7 948 926

Vooruitbetalings en voorskotte 9 61 25

Ontvangbare rekeninge 10 212 511

      
Nielopende bates   142 000 142 000

Beleggings 11 142 000 142 000

      
TOTale BaTes  150 221 143 462

    
lasTe    

lopende laste   8 171 1 306

Begrote fondse wat aan die Inkomstefonds  
teruggegee moet word 12 5 594 1 241

Departementele inkomste en NRF-ontvangste wat aan  
die Inkomstefonds teruggegee moet word 13 160 60

Betaalbare rekeninge 14 2 417 5

      
TOTale lasTe  8 171 1 306

    
NeTTO BaTes  142 050 142 156

    
verteenwoordig deur    

Kapitalisasiereserwe  142 000 142 000

Verhaalbare inkomste  50 156

    
TOTaal  142 050 142 156

 

staat van Finansiële Posisie  
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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sTaaT vaN veraNDerINge IN NeTTO BaTes vIr DIe Jaar 
geËINDIg 31 MaarT 2014
 Aantekening 2013/14  2012/13
  r’000  r’000

    
Kapitalisasiereserwe   

Beginsaldo  142 000 142 000

Eindsaldo  142 000 142 000

    

verhaalbare inkomste   

Beginsaldo  156 42

Oordragte  (106) 114

   Skuld hersien  7 4

   Skuld verhaal (ingesluit by departementele ontvangste)  (122) (1)

   Skuld aangegaan  9 111

Eindsaldo  50 156

TOTaal  142 050 142 156

 

staat van veranderinge in Netto Bates  
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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KONTaNTvlOeIsTaaT vIr DIe Jaar geËINDIg 31 MaarT 2014

 Aantekening 2013/14  2012/13
  r’000  r’000

KONTaNTvlOeI UIT BeDrYFsaKTIWITeITe   

Ontvangste  404 555 345 154

   Jaarliks bewilligde fondse ontvang 1.1 372 973 315 585

   Departementele inkomste ontvang 2 31 568 29 560

   Rente ontvang 2.2 14 9

    
Netto afname in bedryfskapitaal  2 675 112

Teruggegee aan Inkomstefonds  (32 723) (30 557)

Lopende betalings  (169 635) (148 987)

Betalings vir finansiële bates  (36) (15)

Oordragte en subsidies betaal  (193 480) (162 822)

Netto kontantvloei beskikbaar uit bedryfsaktiwiteite 15 11 356 2 885

    
KONTaNTvlOeI UIT BeleggINgsaKTIWITeITe   

Betalings vir kapitale bates 7 (4 228) (2 520)

Netto kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite  (4 228) (2 520)

    
KONTaNTvlOeI UIT FINaNsIerINgsaKTIWITeITe   

(afname)/toename in netto bates  (106) 114

Netto kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite  (106) 114

    
Netto toename in kontant en kontantekwivalente  7 022 479

    
Kontant en kontantekwivalente aan die begin van die  
tydperk  926 447

    
Kontant en kontantekwivalente aan die einde van die  
tydperk 16 7 948 926
 

Kontantvloeistaat vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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reKeNINgKUNDIge BeleIDe vIr DIe Jaar geËINDIg 31 MaarT 2014

rekeningkundige Beleide vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Opsomming van beduidende rekeningkundige beleide 
Die finansiële state is in ooreenstemming met die onderstaande beleide voorberei, wat konsekwent in alle 
wesenlike aspekte toegepas is, tensy anders aangedui. 

Die historiese koste-grondslag is gebruik, behalwe waar anders aangedui word. Bestuur het assesserings en 
skattings vir die voorbereiding van die finansiële jaarstate gebruik. Dit is gegrond op die beste inligting wat ten 
tye van voorbereiding beskikbaar was. 

Waar toepaslik en sinvol, is bykomende inligting openbaar gemaak om die nuttigheid van die finansiële state 
te	versterk	en	om	die	statutêre	vereistes	van	die	Wet	op	Openbare	Finansiële	Bestuur	(WOFB),	Wet	1	van	1999	
(soos gewysig deur Wet 29 van 1999), en die Tesourieregulasies uitgereik ingevolge die WOFB en die Wet op die 
Verdeling van Inkomste, Wet 1 van 2012, na te kom. 

1 grondslag van voorbereiding 
Die finansiële state is in ooreenstemming met die gewysigde kontant-standaard opgestel.

Volgens die gewysigde kontantbasis van rekeningkunde, word slegs sekere elemente in die Staat 
van Finansiële posisie en Staat van Finansiële prestasie erken, terwyl ander vir voorlegging as 
openbaarmakings-aantekeninge aangeteken word. Elemente word hoofsaaklik erken wanneer dit uit 
kontantinvloei of -uitvloei ontstaan. Dit verskil van toevallingsboekhouding wat vereis dat die uitwerking 
van transaksies en ander gebeure erken word wanneer dit voorkom, eerder as wanneer kontant of die 
ekwivalent daarvan ontvang of betaal word.

2 lopende onderneming 
Die finansiële state is op ’n lopende-onderneming-basis voorberei.

3 geldeenheid in aanbieding
Bedrae word in die geldeenheid van die Suid-afrikaanse Rand (R) aangebied, wat ook die departement se 
funksionele geldeenheid is.

4 afronding 
Tensy anders vermeld, is finansiële syfers tot die naaste eenduisend Rand (R’000) afgerond.

5 Omrekening van buitelandse valuta 
Kontantvloei wat voortspruit uit buitelandse valutatransaksies word na Suid-afrikaanse Rand omgereken 
deur die heersende wisselkoers op die datum van betaling/ontvangs te gebruik.

6 vergelykings
Behalwe wanneer die standaard andersins toelaat of vereis, sal vergelykende inligting ten opsigte van die 
vorige tydperk vir alle bedrae wat in die finansiële state verskyn, openbaargemaak word. Vergelykende 
inligting sal ingesluit word vir verhalende en beskrywende inligting wanneer dit relevant is op ’n begrip 
van die huidige tydperk se finansiële state.

7 vergelyking van huidige jaar teenoor die begroting 
’n Vergelyking tussen die goedgekeurde, finale begroting en werklike bedrae vir elke program en 
ekonomiese klassifikasie is by die begrotingstaat ingesluit.

8 Inkomste

8.1 Begrote fondse
Begrote fondse bestaan uit departementele toekennings, sowel as ’n regstreekse koste teen die 
inkomstefonds	(d.w.s.	statutêre	begroting).

Begrote fondse word in die van staat finansiële prestasie erken op die datum waarop die begroting in 
werking tree. aansuiwerings wat ooreenkomstig die aansuiweringbegrotingsproses gemaak word, word in 
die staat van finansiële prestasie erken op die datum waarop die aansuiwerings in werking tree.

Die netto bedrag van enige begrote fondse wat op die verslagdatum aan die/deur die toepaslike 
inkomstefonds verskuldig is, word as betaalbaar in die staat van finansiële posisie erken.

8.2 Departementele inkomste 
Departementele inkomste word by ontvangs in die staat van finansiële prestasie erken en word daarna in 
die toepaslike inkomstefonds inbetaal, tensy anders vermeld.

Enige bedrag wat op die verslagdatum aan die toepaslike inkomstefonds verskuldig is, word as betaalbaar 
in die staat van finansiële posisie erken.
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rekeningkundige Beleide vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

8.3 Opgehoopte departementele inkomste 
Opgehoopte bedrae ten opsigte van departementele inkomste (belastinginkomste uitgesluit) word in die 
aantekeninge tot die finansiële state aangeteken wanneer:

•	dit	is	waarskynlik	is	dat	die	ekonomiese	voordele	of	dienspotensiaal	wat	met	die	transaksie	verband	hou,	
na die departement sal vloei; en

•	die	bedrag	van	die	inkomste	betroubaar	gemeet	kan	word.

Die opgehoopte inkomste word teen die billike waarde van die bedrag ontvangbaar gemeet. 

Opgehoopte belastinginkomste (en verwante rente en/of boetes) word gemeet teen bedrae ontvangbaar 
vanaf invorderingsagente.

9 Uitgawes

9.1 vergoeding van werknemers

9.1.1 salarisse en lone
Salarisse en lone word in die staat van finansiële prestasie op die betaaldatum erken.

9.1.2 Maatskaplike bydraes
Maatskaplike bydraes wat deur die departement ten opsigte van huidige werknemers gemaak word, word 
in die staat van finansiële prestasie op die datum van betaling erken. 

Maatskaplike bydraes wat deur die departement ten opsigte van vorige werknemers gemaak word, 
word in die staat van finansiële prestasie op die datum van betaling as oordragte aan huishoudings 
geklassifiseer.

9.2 ander uitgawes
ander uitgawes (bv. goedere en dienste, oordragte en subsidies en betalings vir kapitale bates) word 
in die staat van finansiële prestasie op die datum van betaling erken. Die uitgawe word as ’n kapitale 
uitgawe geklassifiseer as die totale bedrag betaal meer as die kapitalisasiedrempel is.

9.2.1 Betalings vir finansiële bates
Skuld	word	afgeskryf	wanneer	dit	as	onverhandelbaar	geïdentifiseer	word.	Skuld	wat	afgeskryf	word,	
word beperk tot die bedrag van spaargeld en/of onderbedesting van begrote fondse. Die afskrywing vind 
op jaar-einde plaas of wanneer fondse beskikbaar is. Geen voorsiening word gemaak vir onverhaalbare 
bedrae nie, maar ‘n beraamde bedrag is ingesluit in die openbaarmakingsaantekeninge tot die finansiële 
state. alle ander verliese word erken wanneer magtiging gegun word vir die erkenning daarvan.

9.2.2 Oordragte en subsidies
Oordragte en subsidies word as uitgawes erken wanneer die finansiële magting vir betaling op die stelsel 
(teen nie later as 31 Maart van elke jaar) uitgeword word.

9.3 Opgehoopte uitgawes betaalbaar
Opgehoopte uitgawes betaalbaar word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken wanneer 
die goedere ontvang word of, in die geval van dienste, wanneer dit aan die departement gelewer word. 

Opgehoopte uitgawes betaalbaar word teen koste op die verslagdoeningsdatum gemeet.

9.4 Bruikhuur 

9.4.1 Bedryfsbruikhuur
Betalings vir bedryfsbruikhuur wat gedurende die oorsigtydperk gemaak is, word as lopende uitgawes in 
die staat van finansiële prestasie op die datum van betaling erken. 

Die verpligtinge vir bedryfsbruikhuur word by die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken.

9.4.2 Finansiële bruikhuur 
Betalings vir finansiële bruikhuur wat gedurende die oorsigtydperk gemaak is, word as kapitale uitgawes 
in die staat van finansiële prestasie op die datum van betaling erken. 

Die finansiële bruikhuurverpligtinge word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken en word 
nie tussen die kapitaal- en rente-gedeeltes verdeel nie. 

Finansiële bruikhuurbates wat aan die einde van die huurtermyn verkry word, word aangeteken en 
gemeet teen die laagste van:

•				koste,	synde	die	billike	waarde	van	die	bate;	of	

•				die	som	van	die	minimum	bruikhuurbetalings	gemaak,	insluitende	enige	betalings	om	eienaarskap	aan	
die einde van die huurtermyn te bekom, rente uitgesluit.

10 Bystandshulp
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10.1 Bystandshulp ontvang
Bystandshulp in kontant ontvang word in die staat van finansiële prestasie erken wanneer dit ontvang 
word. In natura bystandshulp word in die aantekeninge tot die finansiële state op die datum van ontvangs 
aangeteken en word teen billike waarde gemeet. 

Bystandshulp wat nie vir die doel waarvoor dit bestem is, bestee word nie en enige ongebruikte fondse 
van bystandshulp wat aan die skenker terugbetaal moet word, word as ’n betaalbare rekening in die staat 
van finansiële posisie erken.

10.2 Bystandshulp betaal
Bystandshulp word in die staat van finansiële prestasie op die betaaldatum erken. Betalings vir 
bystandshulp wat voor die ontvangs van die fondse gemaak word, word as ’n ontvangste in die staat van 
finansiële posisie erken.

11 Kontant en kontantekwivalente
Kontant en kontantekwivalente word teen kosprys in die staat van finansiële posisie verklaar. 

Bankoortrekkings word afsonderlik in die staat van finansiële posisie aangedui.

Vir die doeleindes van die kontantvloeistaat, sluit kontant en kontantekwivalente kontant voorhande, 
deposito’s wat gehou word, ander korttermyn, hoogs-likiede beleggings en bankoortrekkings in.

12 vooruitbetalings en voorskotte
Vooruitbetalings en voorskotte word in die staat van finansiële posisie erken wanneer die departement 
die kontant ontvang of uitbetaal. 

Vooruitbetalings en voorskotte word aanvanklik en gevolglik teen kosprys gemeet.

13 lenings en ontvangbare rekeninge
Lenings en ontvangbare rekeninge word in die staat van finansiële posisie erken teen kosprys plus 
opgehoopte rente, waar rente gehef word, minus bedrae wat reeds betaal of afgeskryf is.

14 voorraad
Voorraad wat vir erkenning kwalifiseer, moet aanvanklik teen kosprys aangeteken word. Waar voorraad 
gratis	of	teen	nominale	pryse	aangeskaf	word,	sal	die	koste	die	billike	waarde	op	die	dag	van	aanskaffing	
wees. alle voorraad-items teen jaar-einde word weergegee deur gebruik van die aangepaste gemiddelde 
koste of FIFO-kosteformule.

15 Beleggings
Beleggings word teen kosprys in die staat van finansiële posisie herken.

16 Waardedaling van finansiële bates 
Waar daar ’n aanduiding van waardedaling van ’n finansiële bate is, word ’n skatting van die vermindering 
in die aangetekende drawaarde, ten einde die beste raming van die bedrag van die toekomstige 
ekonomiese voordele wat na verwagting uit die bate ontvang sal word, te weerspieël, in die aantekeninge 
tot die finansiële state aangedui. 

Die departement toets vir waardedaling wanneer daar ‘n aanduiding is dat ’n verhaalbare, lening, 
of belegging se waarde gedaal het. ‘n Waardebepaling vir waardedaling word gedoen teen elke 
verslagdoeningsdatum. ’n Skatting word vir onsekere lenings en onverhaalbares gebasseer op all 
uitstaande bedrae te jaar-einde, bepaal. Waardedalings op beleggings word as die verskil tussen die 
koste en heersende waarde van die verwagte toekomstige kontantvloei/dienspotensiaal uit die belegging, 
bereken. Spesifieke inligting rakende waardedaling van beleggings is in die aantekening ingesluit.

17 Betaalbare rekeninge
Lenings en betaalbare rekeninge word teen kosprys in die staat van finansiële posisie erken.

18 Netto bates

Kapitale reserwes 
Die kapitalisasiereserwe bestaan uit finansiële bates en/of laste wat hul oorsprong het in ’n vorige 
verslagsdoeningsperiode maar vir die eerste keer in die staat van finansiële posisie erken word in die 
huidige verslagdoeningsperiode. Bedrae word in die kapitalisasiereserwes erken wanneer dit in die 
huidige	periode	geïdentifiseer	word	en	word	na	die	Nasionale/Provinsiale	Inkomstefonds	oorgedra	
wanneer die onderliggende bate verhandel is en die verwante fondse ontvang is.
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19 verhaalbare Inkomste
Bedrae word as verhaalbare inkomste erken wanneer ’n betaling wat in die vorige finansiële jaar gedoen 
is,	in	die	huidige	finansïele	jaar	verhaalbaar	van	’n	debiteur	word.	Bedrae	word	óf	oorgedra	na	die	
Nasionale/provinsiale Inkomstefonds wanneer dit verhaal word óf na die staat van finansiele prestasie 
wanneer dit afgeskryf word.

20 Kapitale bates

20.1 roerende kapitale bates
Roerende kapitale bates word aanvanklik teen kosprys in die aantekeninge tot die finansiële state 
aangeteken. Roerende kapitale bates wat deur ’n nie-ruiltransaksie verkry word, word teen billike waarde 
soos op die datum van verkryging gemeet.

Waar die kosprys van roerende kapitale bates nie akkuraat bepaal kan word nie, word die roerende 
kapitale bates teen billike waarde gemeet en waar billike waarde nie bepaal kan word nie, word die 
roerende bates teen R1 gemeet. 

alle bates wat voor 1 april 2002 verkry is (of ’n later datum, soos deur die KOG goedgekeur) word teen R1 
aangeteken.

Roerende kapitale bates word gevolglik teen kosprys gedra en is nie aan waardevermindering of 
waardedaling onderhewig nie. 

Daaropvolgende uitgawes van ’n kapitale aard word aan die einde van die kapitale projek by die kosprys 
van die bate gevoeg, tensy die roerende bate deur ’n ander departement/entiteit aangeteken word, in 
welke geval die voltooide projekkoste na daardie departement oorgeplaas word.

20.2 Ontasbare bates
Ontasbare bates word aanvanklik teen kosprys in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken. 
Ontasbare bates wat deur ’n nie-ruiltransaksie verkry word, word teen billike waarde soos op die datum 
van verkryging gemeet. 

Intern-gegenereerde ontasbare bates word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken 
wanneer die departement met die ontwikkelingsfase van die projek begin. 

Waar die kosprys van ontasbare bates nie akkuraat bepaal kan word nie, word die ontasbare kapitale 
bates teen billike waarde gemeet en waar billike waarde nie bepaal kan word nie, word die ontasbare 
bates teen R1 gemeet. 

alle bates wat voor 1 april 2002 verkry is (of ’n later datum, soos deur die KOG goedgekeur) word teen R1 
aangeteken.

Ontasbare bates word gevolglik teen kosprys gedra en is nie aan waardevermindering of waardedaling 
onderhewig nie. 

Daaropvolgende uitgawes van ’n kapitale aard word aan die einde van die kapitale projek by die kosprys 
van die bate gevoeg, tensy die ontasbare bate deur ’n ander departement/entiteit aangeteken word, in 
welke geval die voltooide projekkoste na daardie departement oorgeplaas word.

21 voorsienings en voorwaardelikes

21.1 voorsienings
Voorsienings word in die aantekeninge tot die finansiële state openbaar gemaak wanneer daar ’n 
heersende wettige of konstruktiewe verpligting is om ekonomiese voordele as gevolg van gebeure in 
die verlede te verbeur, en dit waarskynlik is dat ’n uitvloei van hulpbronne wat ekonomiese voordele of 
dienspotensiaal bevat, nodig sal wees om die verpligting na te kom en om ’n betroubare raming van die 
verpligting te maak. Die voorsiening word gemeet as die beste raming van die fondse wat benodig word 
om	die	huidige	verpligting	op	die	verslagdoeningsdatum	te	vereffen.

21.2 voorwaardelike laste
Voorwaardelike laste word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken wanneer daar ’n 
moontlike verpligting uit gebeure in die verlede voortspruit en waarvan die bestaan slegs bevestig sal 
word deur die voorkoms of nie-voorkoms van een of meer onsekere toekomstige gebeure wat nie binne 
die beheer van die departement is nie of wanneer daar ’n huidige verpligting is wat nie erken word 
nie, omdat dit nie waarskynlik is dat ’n uitvloei van hulpbronne benodig sal word om die verpligting te 
vereffen	nie	of	die	bedrag	van	die	verpligting	nie	betroubaar	gemeet	kan	word	nie.

21.3 voorwaardelike bates
Voorwaardelike bates word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken wanneer ’n moontlike 
bate uit gebeure in die verlede voortspruit en waarvan die bestaan bevestig sal word deur die voorkoms 
of nie-voorkoms van een of meer onsekere toekomstige gebeure wat nie binne die beheer van die 
departement is nie.
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21.4 verpligtinge 
Verpligtinge word teen kosprys in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken wanneer daar ’n 
kontraktuele reëling of ’n goedkeuring deur bestuur is op ’n wyse wat ’n geldige verwagting skep dat die 
departement sy verantwoordelikhede sal nakom en daardeur toekomstige uitgawes sal aangaan wat tot 
die uitvloei van kontant sal lei.

22 Ongemagtigde uitgawes
Ongemagtigde uitgawes word in die staat van finansiële posisie erken tot tyd en wyl die uitgawes óf:

•		deur	die	Parlement	of	die	Provinsiale	Wetgewer	met	befondsing	goedgekeur	word	en	die	verwante	
fondse ontvang is; of 

•		deur	die	Parlement	of	die	Provinsiale	Wetgewer	sonder	befondsing	goedgekeur	word	en	teen	die	
begroting in die staat van finansiële prestasie afgeskryf word; of 

•		na	ontvangbare	rekeninge	vir	invordering	oorgedra	word.

Ongemagtigde uitgawes word gemeet teen die bedrag van die bevestigde ongemagtigde uitgawes.

23 vrugtelose en verkwistende uitgawes
Vrugtelose en verkwistende uitgawes word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken 
wanneer dit bevestig is. Die bedrag aangeteken is gelyk aan die totale waarde van die vrugtelose en/of 
verkwistende uitgawes aangegaan. 

Vrugtelose en verkwistende uitgawes word uit die aantekeninge tot die finansiële state verwyder wanneer 
dit opgelos is of na ontvangbare rekeninge vir invordering oorgedra word. 

Vrugtelose en verkwistende uitgawes- ontvangbare rekeninge word gemeet teen die bedrag wat na 
verwagting	verhaal	sal	word	en	word	onerken	wanneer	dit	vereffen	of	gevolglik	as	onverhaalbaar	
afgeskryf word.

24 Onreëlmatige uitgawes
Onreëlmatige uitgawes word in die aantekeninge tot die finansiële state aangeteken wanneer dit bevestig 
is. Die bedrag aangeteken is gelyk aan die waarde van die onreëlmatige uitgawes aangegaan, tensy dit 
onprakties is om te bepaal, in welke geval redes daarvoor in die aantekening gegee word. 

Onreëlmatige uitgawes word uit die aantekening verwyder wanneer dit óf deur die betrokke gesag 
gekondoneer word, na ontvangbare rekeninge vir verhaling oorgedra word of nie gekondoneer word en 
nie verhaalbaar is nie. 

Onreëlmatige uitgawes- ontvangbare rekeninge word gemeet teen die bedrag wat na verwagting 
verhaalbaar	is	en	onerken	word	wanneer	dit	vereffen	word	of	gevolglik	as	onverhaalbaar	afgeskryf	word.

25 Nie-aangesuiwerde gebeure na die verslagdatum
Spesifieke inligting met betrekking tot nie-aangesuiwerde gebeure na die verslagdoeningsdatum is by die 
openbaarmakingsaantekeninge ingesluit (sien aantekening 23 en 26 tot die Finansiële Jaarstate).

26 verwante partye
Spesifieke inligting met betrekking tot verwante partye word in die openbaarmakingsaantekeninge 
ingesluit (sien nota 24 tot die Finansiële Jaarstate).

27 sleutelbestuurspersoneel
Vergoeding wat aan sleutelbestuurspersoneel, en waar ter sake, aan hulle familielede betaal is, word in die 
openbaarmakingsaantekeninge aangedui (sien nota 25 tot die Finansiële Jaarstate).

28 agent-Prinsipaal-verhoudinge
Spesifieke inligting ten opsigte van agent-prinsipaal-verhoudinge word by die 
openbaarmakingsaantekeninge ingesluit.

29 Publieke-private vennootskappe (PPv)
’n Beskrywing van die ppV-reëlings, die kontrakfooie en lopende en kapitaal-besteding met betrekking tot 
die ppV-reëlings word in die openbaarmakingsaantekeninge aangedui.
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1. JaarlIKse BegrOTINg 

1.1  Jaarlikse begroting
Ingeslote is fondse wat kragtens die Begrotingswet (en die Wet op aansuiweringsbegrotings) vir provinsiale 
Departemente begroot word:

    2013/14  2012/13  

 Finale Werklike Fondse nie Begroting 
 begroting fondse versoek/    
  ontvang ontvang nie    

 r’000 r’000 r’000 r’000

administrasie 33 249 33 249 - 25 254

Geïntegreerde	Ekonomiese	Ontwikkelingsdienste	 50	007	 50	007	 -	 51	322

Handel en Sektorontwikkeling 129 828 129 828 - 102 276

Sakeregulering en Bestuur 41 481 41 481 - 34 871

Ekonomiese Beplanning 34 696 34 696 - 24 760

Toerisme, Kunste en Vermaak 47 554 47 554 - 50 413

Vaardigheidsontwikkeling en Innovasie 36 158 36 158 - 26 689

Totaal 372 973 372 973 - 315 585
     

2. DeParTeMeNTele INKOMsTe

 Aantekening 2013/14 2012/13

  r’000 r’000

Belastinginkomste  28 328 24 822

Verkoop van goedere en dienste buiten kapitale bates 2.1 389 418

Rente, dividende en huur vir grond 2.2 14 9

Transaksies in finansiële bates en laste 2.3 2 851 4 320

Totale inkomste ingevorder  31 582 29 569

Min: Eie inkomste ingesluit in begroting 13 26 887 17 340

Departementele inkomste ingevorder  4 695 12 229

Die toename in belastinginkomste is weens die toepassing van die gewysigde tariewe vir dranklisensiegelde 
en administratiewe koste ingevolge die Wes-Kaapse Drankwet (4/2008). 

aantekeninge tot die Finansiële Jaarstate  
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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2.1 verkoop van goedere en dienste buiten kapitale bates

 Aantekening 2013/14  2012/13

 2 r’000  r’000

verkoop van goedere en dienste wat deur die departement  
geproduseer is   389  418

administratiewe gelde   377  390

ander verkope   12  28

Totaal   389  418

2.2 rente, dividende en huur vir grond 

      
 Aantekening 2013/14  2012/13

 2 r’000  r’000

Rente   14  9

Totaal   14  9

2.3 Transaksies in finansiële bates en laste

       
 Aantekening 2013/14 2012/13
 
 2 r’000 r’000

ander ontvangste, insluitende verhaalbare inkomste   
 2 851 4 320

Totaal 2 851 4 320

3. vergOeDINg vaN WerKNeMers
 
 Aantekening 2013/14 2012/13

  r’000 r’000

Basiese salaris 61 843 55 241

prestasietoekenning 1 396 981

Diensgebaseerde 168 72

Vergoedend/gebeurlik 2 429 1 771

periodieke betalings 2 113 1 509

ander niepensioendraende toelaes 13 795 12 390

Total 81 744 71 964
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3.1 Maatskaplike bydraes
 

 Aantekening 2013/14 2012/13

  r’000 r’000

Werkgewerbydraes   

pensioen 6 891 6 189

Medies 2 141 2 088

Bedingingsraad 15 12

Totaal 9 047 8 289
   
 
Totale vergoeding van werknemers 90 791 80 253

Gemiddelde aantal werknemers 234 230

4. gOeDere eN DIeNsTe 
 

 Aantekening 2013/14 2012/13

  r’000 r’000

administratiewe gelde  174 139

advertensies  4 672 2 213

Kleiner bates 4.1 702 478

Beurse (werknemers)  190 308

Spyseniering  1 331 1 259

Kommunikasie  1 798 1 780

Rekenaardienste 4.2 1 105 625

Konsultante, kontrakteurs en agentskap-/ uitbestede dienste 4.3 52 719 49 300

Vermaak  46 71

Ouditkoste - ekstern 4.4 3 392 2 420

Voorraad 4.5 1 647 1 546

Bedryfsbruikhuur  762 386

Huur en verhuring  63 65

Reis en verblyf 4.6 5 021 4 342

Lokale en fasiliteite  1 333 1 019

Opleiding en ontwikkeling  2 981 1 657

ander bedryfsuitgawes 4.7 908 1 126

Totaal  78 844 68 734

aantekeninge tot die Finansiële Jaarstate  
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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Die departement se advertensiekoste het gestyg weens ’n fokus op bemarkingsveldtogte om bewustheid 
te skep oor belangrike dienste wat aan die publiek deur die departement aangebied word, byvoorbeeld 
Rompslompvermindering en die Bevordering van Entrepreneurskap. 

Die departement het ’n strategie vir die ontwikkeling van bevoegdheid onderneem om die professionalisme 
van staatsamptenare te bevorder. Dit het gelei tot ’n toename in opleiding- en ontwikkelingskoste. 

4.1 Kleiner bates
 
 Aantekening 2013/14 2012/13
 
 4 r’000 r’000

Tasbare bates  683 464

   Masjinerie en toerusting  683 464

Ontasbare bates  19 14

Totaal  702 478

4.2 rekenaardienste
 
 Aantekening 2013/14 2012/13
 
 4 r’000 r’000

SITa-rekenaardienste  382 310

Eksterne	rekenaardiensverskaffers	 	 723	 315

Totaal  1 105 625

4.3 Konsultante, kontrakteurs en agentskap-/ uitbestede dienste
 
 Aantekening 2013/14 2012/13
 
 4 r’000 r’000

Besigheids- en adviesdienste  50 093 45 952

Regskoste  45 91

Kontrakteurs  396 538

agentskap- en steun-/uitbestede dienste  2 185 2 719

Totaal  52 719 49 300

Die beduidende toename in sake- raadgewende dienste hou verband met die impak van pSD1 
en die bykomende funksies wat by die sleuteldoelwitte van die departement met betrekking tot 
infrastruktuurprojekte (IT-infrastruktuur) gevoeg is. Hierdie projekte verg gewoonlik ’n gespesialiseerde 
vaardigheid en is met verloop van tyd baie duur.

aantekeninge tot die Finansiële Jaarstate  
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014
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4.4 Ouditkoste - ekstern 
 
 Aantekening 2013/14 2012/13
 
 4 r’000 r’000

Regulerende oudits  3 392 2 420

Totaal  3 392 2 420

4.5 voorraad
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
 4 r’000 r’000

Voedsel en voedselvoorraad  43 36

ander verbruiksgoedere  19 52

Materiaal en voorraad  44 21

Skryfbehoeftes en drukwerk  1 536 1 437

Mediese voorraad  5 -

Totaal  1 647 1 546

Met betrekking tot die Gewysigde Kontantstandaard, word skryfbehoeftes en drukwerk en verbruiksgoedere 
by die definisie van voorraad uitgesluit. Hierdie items word egter weens die Standaardtabel van Rekeninge-
klassifikasie onder Voorraad geopenbaar.

4.6 reis en verblyf
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
 4 r’000 r’000

Binnelands  3 803 3 729

Buitelands  1 218 613

Totaal  5 021 4 342

as deel van die departement se pogings om belegging in die provinsie te bevorder, het die departement ’n 
aantal oorsese reise aangepak. Dit het die departement in staat gestel om op internasionale platforms te 
bemark en te leer en om die beste praktyke in plaaslike ekonomieë toe te pas.
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4.7 ander bedryfsuitgawes
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
 4 r’000 r’000

Hervestigingskoste  1 91

ander*  907 1 035

Totaal  908 1 126

* Ingesluit in die openbaarmaking vir “ander” is ’n bedrag van R883 827 wat vir druk- en publikasie-uitgawes 
soos Jaarverslae, Verbruikersbeskermer-boekies en die Jaarlikse prestasieplan betaal is.

5. BeTalINgs vIr FINaNsIËle BaTes
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Skuld afgeskryf 5.1 36 15

Totaal  36 15

5.1 skuld afgeskryf
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
 5 r’000 r’000

Skade aan gehuurde voertuig (1 geval)  3 -

Skuldrekeninge afgeskryf (5 gevalle)  18 15

Toerustingverlies afgeskryf (1 geval)  15 -

Totaal  36 15

    
Totale skuld afgeskryf  36 15
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6. Oordragte en subsidies
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000 
  

provinsies en munisipaliteite Bylae 1a 5 150 -

Departementele agentskappe en rekeninge Bylae 1B 93 065 81 024

Hoër onderwysinstellings Bylae 1C 800 -

Openbare korporasies en private ondernemings Bylae 1D 6 976 8 354

Instellings sonder winsbejag Bylae 1E 85 589 72 280

Huishoudings Bylae 1F 1 900 1 164

Totaal   193 480 162 822
   

7. UITgaWes vIr KaPITale BaTes 
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Tasbare bates  4 167 2 477

   Masjinerie en toerusting 27 4 167 2 477
    

Ontasbare bates  61 43

   Sagteware 28 61 43
    
Totaal  4 228 2 520

7.1 Ontleding van fondse aangewend vir verkryging van kapitaalbates – 2013/14
 
 Begrote Bystandshulp Totaal
 fondse   
 r’000 r’000 r’000

Tasbare bates 4 167 - 4 167

   Masjinerie en toerusting 4 167 - 4 167

Ontasbare bates  61 - 61

   Sagteware  61 - 61
     
Totaal  4 228 - 4 228
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7.2 Ontleding van fondse aangewend vir verkryging van kapitaalbates – 2012/13
 
 Begrote Bystandshulp Totaal
 fondse  
 r’000 r’000  r’000

Tasbare bates  2 477 - 2 477

   Masjinerie en toerusting 2 477 - 2 477
     
Ontasbare bates 43  - 43

   Sagteware 43  - 43
     
Totaal  2 520 - 2 520

8. KONTaNT eN KONTaNTeKWIvaleNTe
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Gekonsolideerde Betaalmeester-generaal- rekening  7 918 896

Kontant voorhande  30 30

Totaal  7 948 926

9. vOOrUITBeTalINgs eN vOOrsKOTTe
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Reis en verblyf  61 25

Totaal  61 25

Reis en verblyf sluit vooruitbetalings vir buitelandse reis in.
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10. ONTvaNgBare reKeNINge
 

 2013/14 2012/13

 

 Minder een tot  Ouer as Totaal  Totaal  
 as een jaar drie jaar  drie jaar   

       
 r’000 r’000  r’000 r’000  r’000  

Eise verhaalbaar 10.1, - - - - 176
 Bylae  
 3 

Verhaalbare uitgawes 10.2 10 83 7 100 116

personeelskuld 10.3 43 57 12 112 219

Totaal  53 140 19 212 511

10.1 eise verhaalbaar
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
 10 r’000 r’000

provinsiale departemente  - 41

Openbare entiteite  - 135

Totaal  - 176

10.2 verhaalbare uitgawes (ontoelaatbare rekeninge)
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
 10 r’000 r’000

Ontoelaatbare skade en verliese  99 108

Sal: Inkomstebelasting  1 -

Sal: Belastingskuld  - 8

Totaal  100 116
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10.3 Personeelskuld
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
 10 r’000 r’000

Skuldrekening  112 219

Totaal  112 219

11. BeleggINgs
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Nielopend   

aandele en ander ekwiteit   

Kaapstad Internasionale Konvensiesentrum  142 000 142 000

Totaal  142 000 142 000

Ontleding van nielopende beleggings    

Beginsaldo  142 000 142 000

eindsaldo  142 000 142 000

11.1 Waardedaling van beleggings
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Skatting van waardedaling  72 233 72 233

Totaal  72 233 72 233

Die berekening van die waardedaling is gegrond op die persentasie aandeelhouding in die Kaapstad 
Internasionale Konvensiesentrum (Convenco). 
Die provinsiale Regering van die Wes-Kaap het ’n aandeelhouding van 25% in die Cape Town International 
Convention Centre Company (pty) Ltd.
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12. BegrOTe FONDse WaT aaN DIe INKOMsTeFONDs TerUggegee MOeT WOrD
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Beginsaldo  1 241 981

Oordrag vanaf staat van finansiële prestasie    5 594 1 241

Gedurende die jaar betaal  (1 241) (981)

eindsaldo  5 594 1 241

13. DeParTeMeNTele INKOMsTe eN NrF- ONTvaNgBare reKeNINge WaT aaN DIe 
INKOMsTeFONDs TerUggegee MOeT WOrD
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Beginsaldo  60 67

Oordrag vanaf staat van finansiële prestasie  4 695 12 229

Eie inkomste ingesluit in begroting  26 887 17 340

Gedurende die jaar betaal  (31 482) (29 576)

eindsaldo  160 60

14. Betaalbare rekeninge - lopend
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Voorskotte ontvang 14.1 2 404 -

ander betaalbare rekeninge 14.2 13 5

Totaal  2 417 5

14.1 voorskotte ontvang
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Ontwikkelingsbank van Suider-afrika  2 404 -

Totaal  2 404 -

aantekeninge tot die Finansiële Jaarstate  
vir die jaar geëindig 31 Maart 2014



Jaarverslag 2013/14 241

14.2 ander betaalbare rekeninge
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Skuldrekening  1 -

Dranklisensierekening  - 5

Sal: aCB-intrekking  12 -

Totaal  13 5

15. NeTTO KONTaNTvlOeI BesKIKBaar UIT BeDrYFsaKTIWITeITe
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Netto oorskot soos per staat van finansiële prestasie  10 289 13 470

Voeg terug nie-kontant/kontantbeweging wat nie as  
bedryfsaktiwiteite geag word nie  1 067 (10 585)

Toename in ontvangbare rekeninge – lopend  299 147

(Toename) in voorafbetalings en voorskotte  (36) (15)

Toename/(afname) in ontvangbare rekeninge - lopend  2 412 (20)

Uitgawes vir kapitaalbates  4 228 2 520

Terugstortings in Inkomstefonds  (32 723) (30 557)

Eie inkomste ingesluit in begroting  26 887 17 340

Netto kontantvloei voortgebring deur bedryfsaktiwiteite  11 356 2 885

16. reKONsIlIasIe vaN KONTaNT eN KONTaNTeKWIvaleNTe vIr 
KONTaNTvlOeIDOeleINDes
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Gekonsolideerde Betaalmeester-generaal-rekening  7 918 896

Kontant voorhande  30 30

Totaal  7 948 926
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17. vOOrWaarDelIKe lasTe eN vOOrWaarDelIKe BaTes

17.1 voorwaardelike laste
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000
aanspreeklik aan aard    

Eise teen die departement Bylae 2 240 240

Totaal  240 240

Die departement het vyf gevalle aan pillar vir hersiening gestuur. Die departement verwag nie dat dit tot ’n 
voorwaardelike las sal lei nie.

18. verPlIgTINge
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

lopende uitgawes  39 511 31 496

Goedgekeur en gekontrakteer  39 511 31 496
    
Kapitaaluitgawes  45 -

Goedgekeur en gekontrakteer  45 -

    
Totale verpligtinge  39 556 31 496

Daar is twee uitstaande verpligtinge wat langer as een jaar is. Hierdie verpligtinge hou verband met drie-jaar 
kontrakte vir die breëbandinisiatief as deel van die infrastruktuurprogram.
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19. OPgelOPe BeDrae
 
 2013/14  2012/13
 r’000  r’000

gelys per ekonomiese klassifikasie 30 Dae  30+ Dae  Totaal Totaal

Goedere en dienste 93 638 731 1 427

Kapitale bates - - - 14

Totaal 93 638 731 1 441

 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

gelys per programvlak   

program 1  236 403

program 2  134 97

program 3  39 645

program 4  165 24

program 5  61 74

program 6  19 160

program 7  77 38

Totaal  731 1 441
    

 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Bevestigde saldo’s by ander departemente annex 4 54 367

Totaal  54 367
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20. WerKNeMervOOrDele
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

aanspraak op verlof*  2 731 2 246

Diensbonus (dertiende tjek)  2 011 1 863

prestasietoekennings**  1 279 1 115

Opgehoopte verlofverpligtinge  869 579

ander***  157 351

Totaal  7 047 6 154

* Ingesluit by die 2013/14 openbaarmaking vir verlofaanspraak is die negatiewe bedrag van R106 714 vir 
verlof verskuldig aan die departement deur daardie werknemers wat hulle verlofkrediet oorskry het.  

**  prestasietoekennings word bereken teen 1.5% in die 2014/15 begroting vir Vergoeding van Werknemers vir 
die departement.

*** “ander” verwys na werknemersvoordele, oortyd ingesluit, wat ná Maart 2014 met betrekking tot die 2013/14-
boekjaar betaal is.

21. BrUIKHUUrverPlIgTINge

21.1 Uitgawes op bedryfsbruikhuur

Openbaarmakingsaantekeninge tot die Finansiële Jaarstate  
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Hierdie bruikhuur hou met die departement se fotokopieerders verband.

2013/14 gespesialiseerde 
militêre  

toerusting 
r’000

grond  
 
 

r’000

geboue en 
ander vaste 

strukture  
r’000

Masjinerie en 
toerusting  

 
r’000

Totaal  
 
 

r’000

Nie later as 1 
jaar nie

- - - 764 764

Later as 1  
jaar en nie  
later as 5 jaar 
nie

- - - 381 381

Totale 
bruikhuur-
verpligtinge

- - - 1 145 1 145

2012/13 gespesialiseerde 
militêre  

toerusting 
r’000

grond  
 
 

r’000

geboue en 
ander vaste 

strukture  
r’000

Masjinerie en 
toerusting  

 
r’000

Totaal  
 
 

r’000

Nie later as 1 
jaar nie

- - - 801 801

Later as 1  
jaar en nie  
later as 5 jaar 
nie

- - - 957 957

Totale 
bruikhuur-
verpligtinge

- - - 1 758 1 758
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21.2 Uitgawes aan finansiële bruikhuur

Hierdie finansiële bruikhuur hou met die departement se 3G-kaarte verband.

21.3 Finansiële bruikhuurverpligtinge
Die reëling tussen die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme en GMT maak finansiële 
bruikhuur uit. Die verpligting ten opsigte van die finansiële bruikhuur word hieronder aangebied.

Die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme het 18 voertuie van GMT gehuur (2013: 28). 
Daaglikse tariewe is maandeliks betaalbaar en dek bedryfskoste, kapitaalkoste van vervanging van voertuie, 
en die implisiete finansieringskoste met hierdie soort reëling.

Die implisiete rente is gegrond op provinsiale Tesourie se goedgekeurde tariewe vir GMT. Die departement 
gebruik die voertuig vir meeste van die nuttige lewensduur van die voertuig. Die ooreenkoms maak nie 
voorsiening vir voorwaardelike bruikhuurbetalings nie, en aan die einde van die nuttige lewensduur soos 
bepaal deur die verhuurder, word die voertuie teruggegee waarna dit op veiling tot voordeel van die 
verhuurder verkoop word.

2013/14 gespesialiseerde 
militêre  

toerusting  
r’000

grond  
 
 

r’000

geboue en 
ander vaste 

strukture  
r’000

Masjinerie en 
toerusting 

 
r’000

Totaal  
 
 

r’000

Nie later as 1 
jaar nie

- - - 88 88

Later as 1 jaar 
en nie later as 5 
jaar nie

- - - 19 19

Totale 
bruikhuur-
verpligtinge

- - - 107 107

2012/13 gespesialiseerde 
militêre  

toerusting  
r’000

grond  
 
 

r’000

geboue en 
ander vaste 

strukture  
r’000

Masjinerie en 
toerusting 

 
r’000

Totaal  
 
 

r’000

Nie later as 1 
jaar nie

- - - 144 144

Later as 1 jaar 
en nie later as 5 
jaar nie

- - - 10 10

Totale 
bruikhuur-
verpligtinge

- - - 154 154

Bruikhuurbetalings Binne 1 jaar  
r’000

3-5 jaar  
r’000

Meer as 5 jaar  
r’000

2014 986 3 521 480

Totale bruikhuurbetalings 986 3 521 480

2013 1 397 4 741 1 484

Totale bruikhuurbetalings 1 397 4 741 1 484
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22. OPgelOPe DeParTeMeNTele INKOMsTe
 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000
  
Belastinginkomste  - 1 857

Totaal  - 1 857

22.1 Ontleding van opgelope departementele inkomste

 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000
  
Beginsaldo  1 857 138

Min: bedrae ontvang  (1 857) (138)

plus: bedrae erken  - 1 857

eindsaldo  - 1 857

23. ONreËlMaTIge UITgaWes

23.1 rekonsiliasie van onreëlmatige uitgawes

 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Beginsaldo  6 013 5 491

plus: Onreëlmatige uitgawes - met betrekking tot huidige jaar - 522

Onreëlmatige uitgawes wat wag om gekondoneer te word  6 013 6 013

Ontleding van afwagtende kondonering per ouderdom-klassifikasie   
Lopende jaar  - 522

Vorige jare  6 013 5 491

Totaal  6 013 6 013

Nienakoming van paragraaf 3.3.3 van Nasionale Tesourie praktyknota Nr. 8 van 2007/08 uitgereik kragtens 
Tesourieregulasie 16a6.1
Onreêlmatige	uitgawes	ten	bedrae	van	R6	013	611	is	na	die	oorsigtydperk	deur	die	Rekenpligtige	Beampte	
gekondoneer en dus word hierdie gevalle in aantekening 26 openbaar gemaak.
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24. verWaNTe ParTY-TraNsaKsIes

Betalings gemaak 
 Aantekening 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000

Goedere en dienste  - 21

Totaal  - 21

Die departement het gedurende 2012/13 die dienste van Kaapstad Internasionale Konvensiesentrum verkry, 
welke uitgawe onder Goedere en Dienste aangedui word.

Gedurende die boekjaar het die departement dienste van die volgende verwante partye ontvang, soos 
hieronder uiteengesit:
•	 	Die	Departement	het	’n	gebou	wat	deur	die	Departement	van	Vervoer	en	Openbare	Werke	voorsien	is,	

gratis gebruik.
•	 	Die	Departement	van	Ekonomiese	Ontwikkeling	en	Toerisme	het	korporatiewe	dienste	van	die	

Korporatiewe Dienstesentrum van die Departement van die premier in die Wes-Kaap provinsie ontvang 
ten opsigte van die volgende dienste:

 -  Inligting-en-Kommunikasietegnologie
 -  Organisatoriese ontwikkeling
 -  provinsiale opleiding (transversaal)
 -  Menslike Hulpbronbestuur
 -  Ondernemingsrisikobestuur
 -  Interne oudit
 -  Forensiese ondersoeke
 -  Regsdienste
 -  Korporatiewe Kommunikasie
•	 	Die	Departement	het	drie	openbare	entiteite	onder	sy	beheer:
 -  Wesgro
 -  Wes-Kaapse Drankowerheid
•	 	’n	Verwante-party-verhouding	bestaan	tussen	die	Departement	en	Staatsmotorvervoer	(GMT)	ten	

opsigte van die bestuur van staatsmotorvoertuie in die departemente. Die verhouding is gegrond op ’n 
armlengte-ooreenkoms in terme van tariewe wat deur provinsiale Tesourie goedgekeur word.

•	 	Die	Departement	van	Ekonomiese	Ontwikkeling	en	Toerisme	het	Sekuriteitsadviesdienste	en	
Sekuriteitsoperasies van die Departement van Gemeenskapsveiligheid in die Wes-Kaap provinsie 
ontvang.

•	 	Mnr	S	Fourie	(Departementshoof	van	die	departement)	is	’n	ex-officio	lid	van	die	Wesgro	Raad	en	is	tans	
’n direkteur van Convenco. 

•	 	Die	departement	beset	kosteloos	’n	gebou	wat	deur	die	Departement	van	Vervoer	en	Openbare	Werke	
bestuur word. parkeerplek word ook vir staatsamptenare verskaf teen ’n goedgekeurde tarief wat nie 
markverwant is nie.

•	 	Alle	Wes-Kaapse	provinsiale	departemente	is	verwante	partye.
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Beginsaldo 
 
 
 

r’000

lopende jaar 
aan-suiwering 
tot vorige jaar 

saldo’s 
r’000

Toevoegings 
 
 
 

r’000

vervreem-
ding 

 
 

r’000

eindsaldo 
 
 
 

r’000

MasJINerIe eN TOerUsTINg 15 829 51 3 062 (2 971) 15 971

Vervoerbates 4 318 - 1 151 (1 378) 4 091

Rekenaartoerusting 4 704 45 1 390 (667) 5 472

Meubels en kantoortoerusting 4 381 6 453 (760) 4 080

ander masjinerie en toerusting 2 426 - 68 (166) 2 328

TOTale rOereNDe TasBare 
KaPITale BaTes

15 829 51 3 062 (2 971) 15 971

25. sleUTelBesTUUrsPersONeel
 
 Aantal individue 2013/14 2012/13 
 
  r’000 r’000
 
politieke ampsdraers    

amptenare:    
   Vlak 15 tot 16 2 2 076 2 464

   Vlak 14  6 5 526 4 856

Totaal  7 602 7 320

Die Hoof Finansiële Beampte en een van die Hoofdirekteure is huisgenote.

26. NIe-aaNgesUIWerDe geBeUre Na verslagDaTUM
   
   2013/14 

   r’000

aard van gebeure 
Onreëlmatige uitgawes is op 9 april 2014 deur die Rekenpligtige Beampte gekondoneer.  
Hierdie gevalle is vir die 2014/15-boekjaar van die departementele register van  
onreëlmatige uitgawes verwyder.   6 013

Totaal   6 013

27. rOereNDe TasBare KaPITale BaTes
BeWegINg IN rOereNDe TasBare KaPITale BaTes Per BaTeregIsTer vIr DIe Jaar geËINDIg 31 
MaarT 2014
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27.1 Toevoegings
TOevOegINgs TOT rOereNDe TasBare KaPITale BaTes Per BaTeregIsTer vIr DIe Jaar 
geËINDIg 31 MaarT 2014

27.2 vervreemding
vervreeMDINg vaN rOereNDe TasBare KaPITaalBaTes Per BaTeregIsTer vIr DIe Jaar 
geËINDIg 31 MaarT 2014

Kontant 
 
 
 
 
 
 

r’000

Nie-kon-
tant 

 
 
 
 
 

r’000

(Kapitale werk 
in die proses - 
lopende koste 
en finansiële 
bruikhuur- 
betalings) 

r’000

In huidige jaar 
ontvang, nie 
betaal nie(In 
huidige jaar 

betaal, vorige 
jaar ontvang 

 
r’000

Totaal 
 
 
 
 
 
 

r’000

MasJINerIe eN TOerUsTINg 4 166 - (1 104) - 3 062

Vervoerbates 2 141 - (990) - 1 151

Rekenaartoerusting 1 390 - - 1 390

Meubels en kantoortoerusting 453 - - 453

ander masjinerie en toerusting 182 - (114) - 68

TOTale TOevOegINgs 
TOT rOereNDe TasBare 
KaPITale BaTes

4 166 - ( 1 104) - 3 062

sold for 
cash 

 
r’000

Transfer out 
or destroyed 
or scrapped 

r’000

Total  
disposals 

 
r’000

Cash  
received 

 
r’000

MasJINerIe eN TOerUsTINg - 2 971 2 971 -

Vervoerbates - 1 378 1 378 -

Rekenaartoerusting - 667 667 -

Meubels en kantoortoerusting - 760 760 -

ander masjinerie en toerusting - 166 166 -

TOTale vervreeMDINg 
vaN rOereNDe TasBare 
KaPITale BaTes

- 2 971 2 971 -
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27.3 Beweging vir 2012/13
 

27.4 Kleiner bates
BeWegINg IN KleINer BaTes Per DIe BaTeregIsTer vIr DIe Jaar geËINDIg 31 MaarT 2014

Beginsaldo 
 
 
 

r’000

lopende jaar 
aan-suiwering 
tot vorige jaar 

saldo’s 
r’000

Toevoegings 
 
 
 

r’000

vervreem-
ding 

 
 

r’000

eindsaldo 
 
 
 

r’000

MasJINerIe eN TOerUsTINg 13 665 - 3 400 (1 236) 15 829

Vervoerbates 2 947 - 1 971 (600) 4 318

Rekenaartoerusting 4 592 - 737 (625) 4 704

Meubels en kantoortoerusting 4 009 - 383 (11) 4 381

ander masjinerie en  
toerusting

2 117 - 309 2 426

TOTale rOereNDe TasBare 
KaPITale BaTes

13 665 - 3 400 (1 236) 15 829

gespesiali-
seerde mil-
itêre bates

Ontasbare 
bates

erfenisbates Masjinerie en 
toerusting

Biologiese 
bates

Totaal

aantal R1 kleiner 
bates

- - - 495 - 495

aantal kleiner bates 
teen kosprys

- 8 - 2 377 - 2 385

TOTale aaNTal 
KleINer BaTes

- 8 - 2 872 - 2 880

gespesiali-
seerde mil-
itêre bates 

r’000

Ontasbare 
bates 

 
r’000

erfenisbates 
 
 

r’000

Masjinerie en 
toerusting 

 
r’000

Biologiese 
bates 

 
r’000

Totaal 
 
 

r’000

Beginsaldo - 15 - 3 761 - 3 776

Lopende jaar 
aansuiwering tot 
vorige jaar saldo’s

- - - 19 - 19

Toevoegings - 19 - 683 - 702

Vervreemding - (5) - (333) - (338)

TOTale KleINer 
BaTes

- 29 - 4 130 - 4 159
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BeWegINg IN KleINer BaTes Per DIe BaTeregIsTer vIr DIe Jaar geËINDIg 31 MaarT 2013

28. ONTasBare KaPITale BaTes
BeWegINg IN ONTasBare KaPITaalBaTes Per BaTeregIsTer vIr DIe Jaar geËINDIg 31 MaarT 
2014
 

gespesiali-
seerde mil-
itêre bates 

r’000

Ontasbare 
bates 

 
r’000

erfenisbates 
 

r’000

Masjinerie en 
toerusting 

 
r’000

Biologiese 
bates 

 
r’000

Totaal 
 
 

r’000

Beginsaldo - 6 - 3 408 - 3 414

Toevoegings - 9 - 469 - 478

Vervreemding - - - (116) - (116)

TOTale KleINer 
BaTes

- 15 - 3 761 - 3 776

gespesiali-
seerde mil-
itêre bates

Ontasbare 
bates

erfenisbates Masjinerie en 
toerusting

Biologiese 
bates

Totaal

aantal R1 kleiner 
bates

- - - 573 - 573

aantal kleiner bates 
teen kosprys

- 2 - 1 908 - 1 910

TOTale aaNTal 
KleINer BaTes

- 2 - 2 481 - 2 483 

Beginsaldo 
 
 
 

r’000

lopende jaar 
aan-suiwering 
tot vorige jaar 

saldo’s 
r’000

Toevoegings 
 
 
 

r’000

vervreem-
ding 

 
 

r’000

eindsaldo 
 
 
 

r’000

sagTeWare 999 - 61 (76) 984

TOTale ONTasBare 
KaPITale BaTes

999 - 61 (76) 984
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28.2 vervreeMDINg
vervreeMDINg vaN ONTasBare KaPITale BaTes Per BaTeregIsTer vIr DIe Jaar geËINDIg 31 
MaarT 2014
 

28.1 Toevoegings
TOevOegINgs TOT ONTasBare KaPITaalBaTes Per BaTeregIsTer vIr DIe Jaar geËINDIg 31 
MaarT 2014

 

28.3 BeWegINg vIr 2012/13
BeWegINg IN ONTasBare KaPITale BaTes Per BaTeregIsTer vIr DIe Jaar geËINDIg 31 MaarT 
2013
 

Kontant 
 
 
 
 
 

r’000

Niekontant 
 
 
 
 
 

r’000

(Onvoltooide 
ontwikkel-
ings-werk 
- lopende 

koste) 
 

r’000

In huidige jaar 
ontvang, nie 
betaal nie(In 
huidige jaar 

betaal, vorige 
jaar ontvang) 

r’000

Totaal 
 
 
 
 
 

r’000

sagTeWare 61 - - - 61

TOTale TOevOegINgs TOT 
ONTasBare KaPITale BaTes

61 - - - 61

vir kontant 
verkoop 

 
r’000

Oordrag uit 
of vernietig of 

onttrek 
r’000

Totale 
vervreemding 

 
r’000

Werklike 
kontant 
ontvang 
r’000

sagTeWare - 76 76 -

TOTale vervreeMDINg vaN 
ONTasBare KaPITale BaTes

- 76 76 -

Beginsaldo 
 
 
 

r’000

lopende jaar 
aan-suiwering 
tot vorige jaar 

saldo’s 
r’000

Toevoegings 
 
 
 

r’000

vervreem-
ding 

 
 

r’000

eindsaldo 
 
 
 

r’000

sagTeWare 956 - 43 - 999

TOTale ONTasBare 
KaPITale BaTes

956 - 43 - 999
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BYlae 1B
sTaaT vaN OOrDragTe aaN DeParTeMeNTele ageNTsKaPPe eN reKeNINge

DeParTeMeNT / 
ageNTsKaP /  

reKeNINg

OOrDragTOeKeNNINg OOrDrag 2012/13

aangesui-
werde  

Begroting 
 

r’000

Oor-
dragte 

 
 

r’000

aansui-
werings 

 
 

r’000

Totaal 
beskik-

baar 
 

r’000

Werklike-
oordrag 

 
 

r’000

% van 
beskikbare 

fondse 
oorgedra 

%

Begrotings-
wet 

 
 

r’000

Nasionale 
Navorsingstigting

1 200 - - 1 200 1 200 100% -

Kleinsake-
ontwikkelings-
agentskap

5 000 - - 5 000 5 000 100% 4 500

SaUK 1 - - 1 1 100% -

Tegnologie Innovasie-
agentskap

3 000 - - 3 000 - 0% -

Wesgro 55 928 - - 55 928 55 928 100% 51 762

Wes-Kaapse 
Drankowerheid

30 936 - - 30 936 30 936 100% 24 762

TOTaal 96 065 - - 96 065 93 065 81 024

BYlaes TOT DIe FINaNsIËle JaarsTaTe

NaaM vaN 
MUNIsIPalI-

TeIT

TOelaeTOeKeNNINg OOrDrag BesTee 2012/13

Wet 
op die 
verdel-
ing van 
Inkom-

ste

r’000

Oor- 
drag-

te 
 
 
 
 

r’000

aan-
sui-
wer-
ings

r’000

To-
taal 
be-

skik-
baar

Werk-
like 
oor-
drag

r’000

Fond-
se 

terug-
gehou 

 
 

 
 

r’000

Hertoek-
en-nings 

deur 
Nasionale 
Tesourie 

of na-
sionale 

departe-
ment 

%

Bedrag 
deur 
muni-
sipali-

teit 
ont-
vang

r’000

Bedrag 
deur 
muni-
sipali-

teit 
bestee 

 
 

r’000

% van 
beskik-

bare 
fondse 
deur 

munisi-
paliteit 
bestee 

 
%

Wet 
op die 
ver-

deling 
van 

Inkom-
ste 

 

r’000

Stad 
Kaapstad

2 350 - - 2 350 - - 2 350 2 350 100% -

Saldanha-
baai Munisi-
paliteit

2 800 - - 2 800 - - 2 800 2 800 100% -

TOTaal 5 150 - - 5 150 - - 5 150 5 150
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BYlae 1C
sTaaT vaN OOrDragTe aaN HOËr ONDerWYsINsTellINgs

NaaM vaN 
HOËr ONDer-
WYsINsTell-

INg

OOrDragTOeKeNNINg OOrDrag 2012/13

aange-
suiwerde-
Begroting 

 
r’000

Oor-
dragte 

 
 

r’000

aansui-
werings 

 
 

r’000

Totaal  
beskik-

baar 
 

r’000

Werk-
like 
Oor-
drag 

r’000

Bedrag nie 
oorgedra 

nie 
 

r’000

% van 
beskikbare 

fondse 
oorgedra 

%

Begrotings-
wet 

 
 

r’000

Kaapse 
Skiereiland 
Universiteit 
van Tegnologie

250 - - 250 250 - 100% -

Universiteit 
van Wes-
Kaapland

550 - - 550 550 - 100% -

TOTaal 800 - - 800 800 - -

BYlae 1D
sTaaT vaN OOrDragTe aaN OPeNBare KOrPOrasIes eN PrIvaaT ONDerNeMINgs

NaaM vaN 
OPeNBare 

KOrPOrasIe/ 
PrIvaTe 

ONDerNeMINg

OOrDragTOeKeNNINg UITgaWes 2012/13

aange-
sui-

werde-
Begrot-

ing 
r’000

Oor-
drag-

te 
 
 

r’000

aan-
suiwer-

ings 
 
 

r’000

Totaal 
be-

skik-
baar 

 
r’000

Werk-
like 
Oor-

dragte 
 

r’000

% van 
beskik-

bare 
fondse 

oorgedra 
%

Kapitaal 
 
 
 
 

r’000

lopend 
 
 
 
 

r’000

Begrotings-
wet 

 
 
 

r’000

Openbare 
Korporasies

Casidra (Edms.) 
Bpk.

5 500 - - 5 500 5 500 100% - 5 500 4 054

Ontwikkel-
ingsbank van 
Suider-afrika

- - - - - - - - 4 000

Skenkings 
en geskenke: 
privaat 
ondernemings

350 - - 350 350 100% - 350 -

Nywerheids-
korporasie van 
Suid-afrika

626 - - 626 626 100% - 626 300

Sanlam 
persoonlike 
Finansies 
Beperk

500 - - 500 500 100% - 500 -

TOTaal 6 976 - - 6 976 6 976 - 6 976 8 354
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BYlae 1e
sTaaT vaN OOrDragTe aaN INsTellINgs sONDer WINsBeJag 
 INsTellINgs 

sONDer WINsBeJag
OOrDragTOeKeNNINg UITgaWes 2012/13

aangesui-
werde  

Begroting 
 

r’000

Oor-
dragte 

 
 

r’000

aansui-
werings 

 
 

r’000

Totaal 
beskik-

baar 
 

r’000

Werklike 
oordrag 

 
 

r’000

% van 
beskikbare 

fondse 
oorgedra 

%

Begrotings-
wet 

 
 

r’000

BpeSa 4 500 - - 4 500 4 500 100% 7 669
Kaapse Kleding- en 
Tekstiel-kluster

2 500 - - 2 500 2 500 100% 2 500

Kaapse Handwerk- en 
Ontwerpinstituut

10 695 - - 10 695 10 695 100% 7 020

Kaapse Inligting- en 
Tegnologie-inisiatief

9 712 - - 9 712 9 712 100% 5 900

Kaapstad Moderaad 2 500 - - 2 500 2 500 100% 2 913
Cape Town 
partnership

800 - - 800 800 100% 1 000

Clotex 3 000 - - 3 000 3 000 100% 2 000
Kollege van Kaapstad 93 - - 93 93 100% 85
Digital Village 2 000 - - 2 000 2 000 100% -
Valsbaai Kollege 109 - - 109 109 100% -
Green Cape 9 450 - - 9 450 9 450 100% 3 053
Home of Compassion 2 000 - - 2 000 2 000 100%
Learning Cape-
inisiatief

500 - - 500 500 100% 1 300

Nasionale 
Bemagtigingsfonds

6 600 - - 6 600 6 600 100% 9 755

Northlink Kollege 109 - - 109 109 100% 10 980
project Isizwe 2 000 - - 2 000 2 000 100% -
Suid-afrikaanse Olie- 
en Gas-alliansie

11 000 - - 11 000 11 000 100% 5 400

Suid-afrikaanse 
Heuningbos Tee-
vereniging

500 - - 500 500 100% 200

The Business place 550 - - 550 550 100% 750
Weskus Besigheid-
ontwikkeling-sentrum

550 - - 550 550 100% 750

Wes-Kaapse 
akwakultuur-
ontwikkelings-
inisiatief

2 550 - - 2 550 2 550 100% 1 300

Wes-Kaapse 
Ekonomiese 
Ontwikkelings-
vennootskap

10 541 - - 10 541 10 541 100% 7 850

Wes-Kaapse Fyn 
Voedsel-inisiatief

1 500 - - 1 500 1 500 100% 600

Wes-Kaapse Meubel-
inisiatief

200 - - 200 200 100% 400

Wes-Kaapse 
Bewerking-inisiatief

1 630 - - 1 630 1 630 100% 855

TOTaal 85 589 - - 85 589 85 589 72 280
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BYlae 1F
sTaaT vaN OOrDragTe aaN HUIsHOUDINgs

BYlae 2
sTaaT vaN geBeUrlIKe verPlIgTINge sOOs OP 31 MaarT 2014

HUIsHOUDINgs OOrDragTOeKeNNINg UITgaWes 2012/13

aangesui-
werde  

Begroting 
 

r’000

Oor-
dragte 

 
 

r’000

aansui-
werings 

 
 

r’000

Totaal-
beskik-

baar 
 

r’000

Werklike 
oordrag 

 
 

r’000

% van 
beskikbare 

fondse 
oorgedra 

%

Begrotings-
wet 

 
 

r’000

Oordragte

Beurse 
(niewerknemers)

1 270 - - 1 270 1 270 100% 1 100

Skenkings en 
geskenke (geldelike 
geskenke gegee 
aan wenners van 
die Entrepre-
neurskap Erkenning-
toekennings)

495 - - 495 495 100% 3

Besering aan diens 2 - - 2 2 100% 11

Verlofuitkering (12 
werknemers het 
gedurende die jaar 
die staatsdiens 
verlaat)

133 - - 133 133 100% 50

TOTaal 1 900 - - 1 900 1 900 1 164

aarD vaN 
verPlIgTINge

 Begin saldo  
1 april 2013 

 
 
 

r’000

verpligtinge  
gedurende die 
jaar aangegaan 

 
 

r’000

verpligtinge 
gedurende die 

jaar betaal/ 
gekanselleer/ 

verminder 
r’000

verhaalbare 
verpligtinge 

(verskaf  
besonderhede  

hieronder) 
r’000

 sluitings-datum 
saldo 

 31 Maart 2014 
 
 

r’000

Eise teen die 
departement

   

Crown art 
(pty) Ltd h/a 
Tretchikoff	
Foundation

240 - - - 240

’n Mosie is in 
die geval van 
die Kaapse 
Filmkommissie 
(1103/12/p12) 
ingedien. Die 
departement 
sal die aansoek 
teenstaan. Die 
hofsaak is aan 
die gang.

   

TOTaal 240 240
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BYlae 3
eIse verHaalBaar

BYlae 5
INTer-eNTITeIT vOOrsKOTTe ONTvaNg (aantekening 14)

BYlae 4
INTerregerINg- BeTaalBare reKeNINge

sTaaTseNTITeIT Bevestigde balans  
uitstaande

Onbevestigde balans  
uitstaande

Totaal

31/03/2014 
r’000

31/03/2013 
r’000

31/03/2014 
r’000

31/03/2013 
r’000

31/03/2014 
r’000

31/03/2013 
r’000

Openbare entiteit

Staats-
motorvervoer

- 41 - - - 41

Wes-Kaapse 
Drankowerheid

- 135 - - - 135

TOTaal - 176 - - - 176

sTaaTseNTITeIT Bevestigde balans  
uitstaande

Onbevestigde balans  
uitstaande

Totaal

31/03/2014 
r’000

31/03/2013 
r’000

31/03/2014 
r’000

31/03/2013 
r’000

31/03/2014 
r’000

31/03/2013 
r’000

Departemente

lopend

Departement van 
die premier

54 121 - - 54 121

Departement 
van Vervoer en 
Openbare Werke

- 246 - - - 246

TOTaal 54 367 - - 54 367

eNTITeIT Bevestigde balans  
uitstaande

Onbevestigde balans  
uitstaande

Totaal

31/03/2014 
r’000

31/03/2013 
r’000

31/03/2014 
r’000

31/03/2013 
r’000

31/03/2014 
r’000

31/03/2013 
r’000

Openbare 
entiteite

lopend

Ontwikkelings-
bank van Suider-
afrika

2 404 - - - 2 404 -

TOTaal 2 404 - - - 2 404 -

lopend 2 404 - - - 2 404 -



EKONOMIESE ONTWIKKELING EN TOERISME  - WESKaap - BEGROTINGSpOS 12258



Jaarverslag 2013/14 259



EKONOMIESE ONTWIKKELING EN TOERISME  - WESKaap - BEGROTINGSpOS 12260


