
Van: Ingrid Hogewoning <Ingrid.Hogewoning@maregroep.nl> 

Datum: vrijdag 18 maart 2016 

Onderwerp: Beantwoording vragen gemeente Hillegom 

 

Geachte raadsleden, 

Zoals afgesproken tijdens de vergadering van de gemeenteraad d.d. 16 maart jl. stuur ik u hierbij de 
antwoorden op de vragen die gesteld zijn. Ook de ingesproken tekst is als bijlage toegevoegd. 

         De vraag van mevrouw Heemskerk Bloeiend Hillegom: 

Hoeveel mensen zijn er binnen de GR Kust-, Duin- en Bollenstreek afhankelijk van de SW en kunnen 
niet op de reguliere arbeidsmarkt geplaatst worden. Denkend aan de groep 0 – 30%  

Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de instroom binnen de Wet Sociale 
werkvoorziening (Wsw) gestopt.  

Cijfermatig gezien was ongeveer 30% van de mensen met een (grote)  afstand tot de arbeidsmarkt 
aangewezen op de Wsw. Ongeveer 2100 mensen ontvangen een bijstandsuitkering en ongeveer 
1050 mensen hebben een indicatie voor de Wsw (900 werkend binnen MareGroep en 150 op de 
voormalige wachtlijst). 

Een substantieel aantal binnen de Wsw werkt regulier, dan wel op detacheringsbasis, dan wel via het 
Begeleid Werken. Dit is meer dan 40% van het totale medewerkersbestand van MareGroep. Buiten 
deze 40% werkt een deel binnen diensten als; post, groenvoorziening en post.nl. Deze groep zou met 
een hoge loonkostensubsidie en veel begeleiding mogelijk plaatsbaar zijn. Grofweg gezegd is dus 
30% aangewezen op het werk binnen een beschutte werkomgeving.  

In de toekomstige situatie, waarin instroom Wsw niet meer aan de orde is, zal  ongeveer 10% van de 
nieuwe instroom aangewezen zijn op een beschutte werkplek. Aangezien nu nog een substantieel 
werkzaam is binnen de Wsw kun je van de huidige situatie uitgaan, dat 30% van de voormalige 
wachtlijst aangewezen is op een beschutte werkomgeving, dat komt neer op 45 personen voor de 
regio. 

Het is onduidelijk waar de focus van het ServicePunt Werk komt te liggen. Kijkende naar het aantal 
gerealiseerde garantiebanen (oud Wsw en Wajong) over 2015 is dat weinig hoopvol. De 5 
garantiebanen die zijn gerealiseerd is ongeveer 2% van het aantal dat binnen Holland Rijnland is 
gerealiseerd.  

         De vraag van de heer van Egmond Groen Links: 

We hebben wel de adviesbrief van de ISD gezien en de gemeente Katwijk, maar nog niet van de OR 
van MareGroep 

Tot zeer recent (afgelopen maandag) stonden de wethouders formeel op het standpunt dat er sprake 
zou zijn van een onderwerp dat valt onder het primaat van de politiek en daarmee is de 
OR uitsluitend advies gevraagd voor wat betreft de personele gevolgen. Na de reactie van de OR dat 
er geen sprake is van primaat van de politiek en de OR dus adviesrecht heeft en over de inhoud van 
het gehele bedrijfsplan wil adviseren,  is bij brief d.d. 14 maart jl. aangegeven dat men zich nog altijd 
op het standpunt blijft stellen dat er sprake is van het primaat van de politiek maar dat de OR wel 
wordt uitgenodigd om breed te adviseren. Dit is dus het eerste moment waarop de OR is gevraagd om 
zich uit te laten over de gehele inhoud van het bedrijfsplan. De OR zal op zo kort mogelijke termijn het 
brede advies uitbrengen.  
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We hopen hiermee uw vragen voldoende beantwoord te hebben en zijn altijd bereid onze zienswijze 
nader toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 
Namens OR MareGroep 

Ingrid Hogewoning 
Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad (di en wo) 
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