
GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 

 

 

 

*Z01CD4A42E4* 
 

Pagina 1 van 4 

 

Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-56384\3. Bestuur\6932 
Datum voorstel:   7 september 2016 
Datum collegevergadering:  12 september 2016 

Datum raadscommissie:  29 september 2016 
Datum raadsvergadering:   13 oktober 2016 
Portefeuillehouder:   mw. Snuif 

Behandelend ambtenaar:   Gitta Smit 
E-mailadres:   gsmit@lisse.nl 
Telefoonnummer:     0252 - 433254 

 
Agendapunt:  12c 
 

Maatschappij Raadsvoorste l 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Wijziging gemeenschappelijke regeling 
 'Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek' 

 

 

Wij stellen voor 
 

1. de gemeenschappelijke regeling “Werkvoorzieningschap Kust- Duin- en 

Bollenstreek” zodanig te wijzigen dat zij komt te luiden als opgenomen in de 
bijlage bij dit besluit; 

2. burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor deelname aan de 

samenwerkingsmodules ”sociale werkvoorziening” en “Servicepunt Werk”. 
 

 

 

Inleiding 
De huidige gemeenschappelijke regeling “Werkvoorzieningschap Kust- Duin- en 
Bollenstreek” behoeft aanpassing om de volgende redenen: de Wet gemeenschappelijke 

regelingen is aangepast en de Participatiewet is inwerking getreden. De Wet sociale 
werkvoorziening(Wsw) is alleen van kracht voor mensen die voor 1 januari 2015 gebruik 
maakten van de Wsw. 

De belangrijkste wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn:  
1.  Verheldering bevoegdhedenverdeling algemeen bestuur (AB) en dagelijks bestuur 
(DB).  

2.  Versterking invloed gemeenteraden (door verlenging zienswijzentermijn).  
Voor de uitvoering van de Participatiewet is bepaald dat er een Servicepunt Werk wordt 
georganiseerd. Hierin worden uitvoerende taken op terrein van re-integratie, die nu 

worden uitgevoerd door de ISD en gemeente Katwijk,  opgenomen in de 
gemeenschappelijke regeling van de GR KDB. 
In het voorstel is rekening gehouden met een module nieuw beschut werk. Op dat punt 

is het beleid nog niet uitgekristalliseerd. Daarom wordt nu voorgesteld nog geen 
gebruik te maken van deze module. 
  

Bestaand kader/context 
Vigerende gemeenschappelijke regeling “Werkvoorzieningschap Kust- Duin- en 
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Bollenstreek” 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
Participatiewet 

 
Beoogd effect 
Duidelijkheid over regelingen en daarmee bevoegdheden bestuursorganen. 

 
Argumenten 
1.a Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 
De gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust- Duin- en Bollenstreek 
moet beantwoorden aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. Belangrijkste 
wijzigingen zijn:1.  Verheldering bevoegdhedenverdeling algemeen bestuur (AB) en 

dagelijks bestuur (DB). 2.  Versterking invloed gemeenteraden (door verlenging 
zienswijzentermijn). 
 

1.b 3 Modules in de aangepaste regeling 
Aan de vigerende gemeenschappelijke regeling, die de uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening omvat, nemen 8 gemeenten deel. Van deze gemeenten willen 6 

gemeenten bevoegdheden uit de Participatiewet onderbrengen bij de GR KDB. Dit betreft 
de re-integratietaken en in het verlengde hiervan de gezamenlijke 
werkgeversbenadering. De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout en Teylingen hebben hiervoor de Contourennota Servicepunt 
Werk(SPW) opgesteld. Deze nota is verder is uitgewerkt in het Bedrijfsplan SPW. 
De gemeenten Wassenaar en Oegstgeest hebben er voor gekozen deze taken ergens 

anders te beleggen. 
Verder is het mogelijk deel te nemen aan een module nieuw beschut werken. 
 

2. Keuze modules 
Voor de modules sociale werkvoorziening en Servicepunt Werk is het beleid voldoende 
uitgekristalliseerd. De kosten hiervan zijn in de begroting 2017 van de GR KDB 

opgenomen. 
Op terrein van nieuw beschut werk is het voornemen te starten. Het beleid is nog niet 
volledig uitgekristalliseerd. Het kan ook zijn dat het Rijk het nieuw beschut werk in de 

wet zal opnemen. Ook is er over de begroting (zowel inkomsten als uitgaven) nog 
onvoldoende bekend. Daarmee is het beleid op dit moment nog onvoldoende duidelijk 
om op dit moment de bevoegdheden aan de GR KDB te kunnen overdragen.  

 
Kanttekeningen 
Bevoegdheden gemeenteraad 
De gewijzigde regeling is een collegeregeling. Het college moet de gemeenteraad om 
toestemming vragen de regeling te wijzigen. 
 

Wijzigingen in de vigerende regeling 
Het aantal wijzingen in de vigerende regeling is zo groot dat het ondoenlijk was een 
overzicht toe te voegen. In stukken van de GR KDB is een samenvatting toegevoegd. 

Overigens is ook de naam van de regeling gewijzigd in “Gemeenschappelijke regeling 
werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek (GR KDB). 
 

Bedrijfsplan Servicepunt Werk 
De Contourennota is uitgewerkt in het bedrijfsplan Servicepunt Werk. De 
ondernemingsraden van de betreffende organisaties is om advies gevraagd. Na overleg 

hebben alle ondernemingsraden positief geadviseerd over het bedrijfsplan. Op basis van 
de reactie van de ondernemingsraad van MareGroep is het bedrijfsplan aangepast en 
inmiddels vastgesteld. Er wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de NV 

structuur van MareGroep op te heffen. 
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Financiële consequenties 

De financiële gevolgen passen binnen de begroting die de GR KDB aan de deelnemende 
gemeenten voor een zienswijze heeft aangeboden. Overigens is gevraagd om zo 
spoedig mogelijk een nieuwe begroting aan te leveren als meer informatie beschikbaar 

is. 
 
Aanpak / uitvoering / participatie 

De GR KDB wordt op de hoogte gesteld van dit besluit. 
 
Duurzaamheid 

De GR KDB levert een bijdrage aan duurzame arbeidsinzet van inwoners met een 
arbeidsbeperking of inwoners die niet op eigen kracht aan het werk kunnen. 
 

HLT 
Dit voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, 
Noordwijkerhout en Teylingen. 

 
Urgentie 
In het kader van de uitvoering van het bedrijfsplan Servicepunt Werk is het gewenst de 

regeling vast te stellen zodat de personele zaken kunnen worden afgehandeld. 
 
Evaluatie 

De GR KDB doet jaarlijks verslag van de werkzaamheden.  

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 
De tekst van de gemeenschappelijke regeling  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 
 

 



GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 

 

 

 

Kenmerk : Z-16-56384\3. Bestuur\6932  

Onderwerp : Wijziging gemeenschappelijke regeling  'Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en 

Bollenstreek' 
Pagina 4 van 4 

 

Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2016, 
 

gelet op de wet gemeenschappelijke regelingen en de Participatiewet, 
 
 

besluit: 
 

1. de gemeenschappelijke regeling “Werkvoorzieningschap Kust- Duin- en 

Bollenstreek” zodanig te wijzigen dat zij komt te luiden als opgenomen in de 
bijlage bij dit besluit; 

2. burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor deelname aan de 

samenwerkingsmodules ”sociale werkvoorziening” en “Servicepunt Werk”. 
 
 

 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 13 oktober 2016, 
 

 
 
 

de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


