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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:
Met instemming kennis te nemen van de voorgenomen ambities en plannen met
betrekking tot de herstructurering van sociale werkvoorziening de Meergroep en
Paswerk.
Samenvatting

Voor het omvormen van sociale werkvoorziening de Meergroep en Paswerk wordt een
aanvraag gedaan voor de herstructureringsfaciliteit. De herstructureringsfaciliteit is een
bijdrage in de kosten van de omvorming. Omvorming is noodzakelijk om de
bezuinigingen op te kunnen vangen die naar verwachting gepaard gaan met de in
werking treding van de Wet Werken naar Vermogen (Wwnv) per 1 januari 2013.
Aanleiding

Naast de aanvraag voor de IJmond sluit Velsen ook aan bij de aanvraag van Haarlem
voor de herstructureringsfaciliteit ten behoeve van Paswerk, naar rato van het aantal
Velsense Wsw-ers dat daar werkzaam is. De aanvraag moet voor 1 mei 2012 ingediend
zijn en aan de aanvraag is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
de voorwaarde verbonden dat de voorgenomen ambities en plannen zijn besproken met
de gemeenteraad.
Programma

De sociale werkvoorziening valt in de begroting onder programma 2 Werk en Inkomen.
Kader

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Procedure aanvraag- en beoordeling herstructureringsplannen
Beoogd doel en effect van het besluit__________________________________

Een tijdig ingediende aanvraag om aanspraak te maken op de herstructureringsfaciliteit
(financiële bijdrage) die door het rijk geboden wordt.
Directe maatschappelijke consequenties

Extra middelen voor het omvormen van sociale werkvoorziening de Meergroep en
Paswerk.
Argumenten

De voorgenomen plannen en ambities zijn als volgt. Het doel van de omvorming is de
bezuinigingen en krimp van de beschut werk-doelgroep, die naar verwachting gepaard
gaan met de Wet werken naar vermogen (Wwnv), specifiek voor de doelgroep Wsw, per
1 januari 2013 op te vangen. De herstructurering van de uitvoering van de Wsw is
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onderdeel van een bredere aanpassing van de uitvoering van sociale zekerheid door de
IJmondgemeenten.
De IJmondgemeenten Beverwijk, Velsen, Heemskerk en Uitgeest en de Meergroep
gaan per 1 januari 2013 samenwerken op het gebied van re-integratie en werk. De
missie en de beleidsuitgangspunten voor deze samenwerking staan in de kadernota
‘Naar één organisatie voor werk’, die aan uw raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Het businessplan heeft betrekking op de volledige doelgroep die vanaf januari 2013
onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gaat vallen (beschutte
werkgelegenheid, bijstandgerechtigden en Wajong). De herstructureringsfaciliteit die nu
beschikbaar komt heeft alleen betrekking op de aanpassing van de uitvoering van de
Wsw (beschutte werkgelegenheid) en de daarmee gepaarde gaande kosten.
Berekeningen en verwachtingen naar aanleiding van de Wwnv laten zien dat de
combinatie van uitstroom beschut werk oude stijl en instroom beschut werk nieuwe stijl
op termijn zal moeten leiden tot een daling van het aantal Wsw plekken tot eenderde
van het niveau van nu. Landelijk geeft de in- en instroombeweging beschut werk het
volgende beeld:

Daarnaast daalt de subsidie op sw-werkplekken in een aantal jaar van € 27.000 naar
€ 22.000 per plaats vanaf 2015. Dit betekent op termijn een tekort van € 5.000 per aan
te bieden sw-plaats. De omvorming van de sociale werkvoorziening is gericht op het
bestrijden van dit tekort.
De uitvoering van de Wwnv en het aan blijven bieden van plaatsen voor beschut werk
zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de om te vormen Meergroep. Kernwoorden
van de herstructurering zijn omvorming tot een breed leerwerkbedrijf, centralisatie van
activiteiten en lokale verantwoordelijkheden en een vraaggerichte
werkgeversbenadering.
Hiertoe vindt (her)huisvesting van de bedrijfsactiviteiten plaats en investeert de
Meergroep in het vergroten van het aantal sw-dienstverbanden bij reguliere werkgevers.
Doordat meer mensen buiten de Meergroep werkzaam zullen zijn, zijn er minder
bedrijfslocaties nodig. De omvorming van sociale werkvoorziening Paswerk wordt op
gelijke wijze aangepakt.
Inspraak, participatie etc.

De voorgenomen plannen en ambities worden IJmondiaal met de betrokken
cliëntenraden besproken.
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Alternatieven

In deze situatie is er geen zinvol alternatief, niet tijdig aanvragen betekent mislopen van
de rijksbijdrage.
Risico’s

Niet voldoen aan de voorwaarden (zoals tijdige aanlevering en bespreken met de
gemeenteraad) kan leiden tot afwijzing van de aanvraag.)
Financiële consequenties

De aanvraag heeft betrekking op een bedrag van ongeveer twee tot twee- en een half
miljoen euro. Daarnaast wordt een kwart van dit bedrag gefinancierd vanuit de
algemene reserve van de Meergroep. Het definitieve bedrag is pas bekend na
toekenning van de aanvraag. Dit geldt ook voor de aanvraag van de gemeente Haarlem
voor Paswerk.
Uitvoering van besluit

De aanvraag herstructureringsfaciliteit wordt vóór 1 mei ingediend.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

geen
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Kadernota: “Naar één organisatie voor werk”.
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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