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Onderwerp:  

Aanvraag Herstructureringsfaciliteit & Rapport Taakscenario's Wwnv 

 

 

Wij stellen voor:  

Over de aanvraag Herstructureringsfaciliteit: 

- Kennis te nemen van de Aanvraag Herstructureringsfaciliteit. 

- In te stemmen met de co-financiering voor de Aanvraag Herstructurerings-

faciliteit via de kadernota. 

 

Over het Rapport Taakscenario’s Wwnv ‘Inzicht in de mogelijkheden’: 

- Kennis te nemen van het Rapport Taakscenario’s Wwnv ‘Inzicht in de 

mogelijkheden’. 

- In te stemmen met het voornemen van het college om scenario 4 verder uit te 

werken. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Wet sociale werkvoorziening 

Wetsvoorstel werken naar vermogen 

 

 

Inleiding: 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten van de 

Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek hebben een bestuursopdracht 

verstrekt om een voorstel te formuleren voor in aanmerking komende varianten voor de 

toekomstige uitvoeringsorganisatie(s) van de Wet Werken naar Vermogen (Wwnv). Dit 

uitvoeringsvoorstel dient als basis voor c.q. wordt betrokken bij het indienen van de 

aanvraagprocedure voor de herstructureringsfaciliteit Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).  

 

Argumenten: 

Aanvraag Herstructureringsfaciliteit 

1. Het ministerie van SZW stelt € 400 miljoen beschikbaar voor de SW-bedrijven. 

Met deze aanvraag kan de GR KDB een budget van € 4,5 miljoen krijgen voor 

de herstructureringsplannen van de MareGroep.  
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2. Voorwaarde voor dit budget is dat de gemeenten 25% van dit bedrag co-

financieren. De € 1,1 miljoen wordt verdeeld over de acht deelnemende 

gemeenten over de periode 2012-2018. De bijdrage van gemeente Hillegom 

in 2012 is € 2.500, dit wordt gedekt in de bestaande begroting. De bijdrage 

voor de periode 2013-2018 is een bedrag van € 100.000 (€ 15.000 jaarlijks). 

Dit wordt meegenomen in de kadernota 2013. 

3. De inhoud van het Herstructureringsplan van de GR KDB wordt niet besproken, 

de besluitvorming is gericht op het verkrijgen van het budget. De positie van 

het SW-bedrijf en daarmee de inhoud van het Herstructureringsplan kunnen 

wijzigen door de keuze voor een uitvoeringscenario, zoals beschreven in het 

rapport Taakscenario’s Wwnv ‘Inzicht in de mogelijkheden’.  

 

Rapport Taakscenario’s Wwnv ‘Inzicht in de mogelijkheden’ 

4. Het rapport beschrijft vijf mogelijke uitvoeringsscenario’s voor de Wwnv die 

nader uitgewerkt kunnen worden als meer gegevens bekend zijn.  

5. Scenario 4, de ambtelijke fusie, biedt de beste mogelijkheden om alle 

doelgroepen te ondersteunen. Door de samenvoeging van de middelen 

ontstaat een optimale middelenverdeling. Er ontstaat een complete 

infrastructuur voor werkgeversdienstverlening, mensontwikkeling, 

arbeidsmatige dagbesteding en inkomen. 

 

Financiële dekking: 

De bijdrage van gemeente Hillegom in 2012 is € 2.500 , dit wordt gedekt in de 

bestaande begroting (Prestatieveld 2.4, Arbeidsparticipatie). 

Voor de jaren 2013 tot 2018 wordt een bedrag van €100.000 (jaarlijks € 15.000) 

opgenomen in de kadernota 2013. De raad wordt nu gevraagd hiermee in te 

stemmen. 

 

Urgentie: 

Voor 30 april moet de aanvraag ingediend zijn bij het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Een van de vereiste voor de aanvraag is dat de gemeenteraden van 

de gemeenschappelijke regeling op de hoogte zijn gebracht van het plan.  

 

Kanttekeningen: 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
 

 

Ter inzage gelegd: 

- Herstructureringsplan SW-bedrijf Gr KDB en toelichting  

- Taakscenario’s Wet Werken Naar Vermogen ‘Inzicht in de mogelijkheden’ dd maart 2012 en oplegnotitie 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. 14 0252  
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