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Onderwerp: Mandaat aanvraag herstructureringsfaciliteit

Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
Aanleiding
De Wet werken naar vermogen (Wwnv) doet een beroep op de veranderkracht en het innovatief
vermogen van gemeenten en hun Sw-bedrijven. Om het transitieproces te ondersteunen wordt
een herstructureringsfaciliteit gecreëerd. Het doel van deze faciliteit is om de transformatie
richting een efficiëntere bedrijfsvoering van de Sw-sector te ondersteunen. Het Rijk stelt daarvoor
in de periode 2012-2018 400 miljoen euro beschikbaar.
Aanvraag herstructureringsfaciliteit
Gemeenten kunnen tot en met 30 april 2012 een aanvraag indienen voor de
herstructureringsfaciliteit. Een onafhankelijke commissie beoordeelt vervolgens de aanvraag en
adviseert de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toekenning. Het is
mogelijk de gemeenschappelijke regeling te machtigen tot het doen van de aanvraag namens het
college. Dit versnelt het proces en maakt het mogelijk de aanvraag tijdig in te dienen. Op 20
maart 2012 heeft het college daarom besloten het dagelijks bestuur van de Meergroep te
mandateren de aanvraag herstructureringsfaciliteit in te dienen.
Informatie aan gemeenteraad
De voorgenomen ambities en maatregelen ten aanzien van de herstructurering moeten
inhoudelijk bekend zijn bij de gemeenteraden. Voordat de aanvraag wordt ingediend wordt u dan
ook geïnformeerd over de voorgenomen ambities en maatregelen vervat in een
herstructureringsplan. Dit gebeurt zodra het herstructureringsplan gereed is.
Herstructureringsplan
Het herstructureringsplan vormt met de nog vast te stellen kadernota “Naar één organisatie voor
werk” een integrale aanpak voor de toekomstbestendige uitvoering van de Wwnv en de Wsw als
onderdeel hiervan. Het herstructureringsplan zal inhoudelijk in lijn met de uitgangspunten van de
kadernota worden opgesteld. De herstructureringsfaciliteit heeft alleen betrekking op de
aanpassing van de uitvoering van de Wsw en de daarmee gepaard gaande kosten.
Naar verwachting zal het landelijke bedrag voor de regio IJmond over de periode 2012-2018
resulteren in een trekkingsrecht van rond de € 2.000.000 bij honorering van de aanvraag. Van dit
bedrag wordt 25%, zijnde € 500.000, bekostigd vanuit de algemene reserve van de Meergroep bij
wijze van co-financiering. De algemene reserve van de Meergroep bedroeg eind 2011
€ 6.535.000.
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