
Geachte raadsleden 

Vanavond maakt de ondernemingsraad voor de vierde keer gebruik van het inspreekrecht. 

Wat wij de afgelopen 3 keer in Teylingen, Noordwijkerhout en Katwijk vernomen hebben, is dat de 
betreffende wethouders MareGroep een warm hart toe dragen, trots zijn op het feit dat MareGroep 
bij de beste Sw-bedrijven van Nederland hoort en dat er van een sterfhuisconstructie geen sprake is. 
 
De ondernemingsraad wil het volgende toelichten: 
Ten aanzien van de sterfhuisconstructie: De bedrijfsvoering van Maregroep komt door de 
voorliggende plannen onder druk te staan.  
Door het niet direct onderbrengen van alle re-integratie-taken bij MareGroep én het niet inrichten 

van nieuw beschut én het korten van de subsidiegelden én het teruglopen van de SW-populatie én 

het daardoor teruglopen van productiecapaciteit, komt MareGroep in een doorlopend 

krimpscenario. Welk goedlopend bedrijf zou hier kiezen ? 

MareGroep heeft uitsluitend nog zorg voor de doelgroep WSW-oud. Het bedrijfsplan zegt dat 

detachering en begeleid werk vooralsnog wordt ondergebracht bij MareGroep. Een tijdelijk iets 

blijkbaar, maar ook een lapmiddel met gevolg dat er een extra knip in werk wordt gemaakt en er 

ontstaan daardoor wederom 2 loketten voor werkgevers en werknemers. Uitgangspunt van de 

Participatiewet en de contourennota was het vormen van 1 loket. Geen werkgever die hierop zit te 

wachten en het getouwtrek om de klant zie ik al voor me. 

Verder richt  MareGroep zich ook op arbeidsmatige dagbesteding, maar dit ‘verdienmodel’ maakt het 

verschil, ontstaan door het wegvallen van de re-integratie, bij lange na niet goed. 

Het niet onderbrengen van alle re-intregratietaken bij MareGroep is dus om bovenstaande redenen 

dus een gemiste kans om de bedrijfsvoering op peil te kunnen houden, danwel te optimaliseren, met 

alle financiële gevolgen van dien. 

Deze beweringen van de wethouders overigens zijn in het bedrijfsplan niet terug te vinden. 
 
Voor het niet onderbrengen bij MareGroep hebben de wethouders 2 argumenten. De eerste is dat 
het op grond van artikel 7.4. van de Participatiewet niet is toegestaan. 
In dit artikel staat inderdaad vermeld dat het college de vaststelling van rechten en plichten van 

belanghebbenden en de daarvoor noodzakelijke beoordeling kan mandateren aan bestuursorganen. 

Echter, dit ziet dus uitsluitend op de vaststelling van de rechten en plichten en de beoordeling die 

daaraan vooraf gaat, welke taak nadrukkelijk niet bij het SPW is neergelegd. 

Dit artikel ziet nadrukkelijk niet op alle re-integratietaken die het SPW toebedeeld krijgt in het 

bedrijfsplan. Ook VNG bevestigde bij navraag deze conclusie. 

De verwijzing naar en de onderbouwing door de wethouder van dit artikel levert dus geen juridische 

noodzaak op om het SPW in te richten en op te tuigen zoals dat in het bedrijfsplan is verwoord.  

Het niet onderbrengen van het SPW bij MareGroep kan daarom dus gezien worden als een keuze. 

 



Het tweede argument is dat de wethouders het van belang vinden om meer direct te kunnen sturen 

op de re-integratietaken.  Het bedrijfsplan geeft aan dat er voorlopig geen doelstellingen aan het 

SPW worden gekoppeld en ook de missie zal op termijn worden vormgeven. Onze vraag is dan ook 

wáár de wethouders op willen gaan sturen.  

Er kunnen  in onze optiek, duidelijke afspraken gemaakt worden met MareGroep over de uitvoering 

van re-integratieactiviteiten waarbij de sturing door de wethouders eveneens geborgd wordt, 

immers MareGroep is van de gemeenten. 

De keuze voor een aparte organisatie is een keuze die gepaard gaat met behoorlijke extra kosten. 

Bovenop het re-integratiebudget vraagt het SPW om € 600.000,- extra budget voor de opstartfase. 

Tel hier de extra kosten bij voor het afnemen van diensten i.p.v. in eigen beheer uitvoeren en het 

aantrekken van een externe manager en de keuze voor een meer directe sturing en het kost al snel 

een klein miljoen extra.  

Een klein miljoen euro, die ook besteed had kunnen worden aan de mensen uit de doelgroep van de 

Participatiewet die de ondersteuning bij het verkrijgen van werk, goed kunnen gebruiken.  

Het bevreemd des te meer dat in de gehouden raadscommissie nu door de wethouders wordt 

beweerd dat deze situatie ook tijdelijk is: De wethouders verwachten over een jaar, anderhalf jaar 

dat er een organisatie is ontstaan. Deze bewering roept veel vragen op en van plannen om daar naar 

toe te werken is in het bedrijfsplan geen sprake. 

Voor de ondernemingsraad MareGroep is en blijft dan ook het uitgangspunt het bedrijfsplan SPW 

zoals dat nu voorligt. De genoemde uitgangspunten van de wethouders verhouden zich op geen 

enkele wijze tot het voorliggende bedrijfsplan en zijn zeer verwarrend. 

 In het bedrijfsplan zijn de vaststelling van de rechten en plichten van de belanghebbenden en de 

daarvoor benodigde beoordeling expliciet niet bij het SPW georganiseerd en zijn bij het SPW alle re-

integratietaken neergelegd. Van een duidelijke taakverdeling tussen SPW en de re-integratietaken 

die schijnbaar aan MareGroep zijn toebedeeld, is helaas geen sprake.  

Verder betreurt de ondernemingsraad betreurt de huidige gang van de zaken. Allereerst is de komst 

van de Participatiewet niet bepaald uit de lucht komen vallen. Er wordt al sinds 2011 gediscussieerd 

over het onderwerp re-integratie, er zijn al sinds 2011 in- en externe adviezen gevraagd en verkregen 

en ik stel voor dat u die nog eens naleest. En toch zijn we niet verder gekomen dan een zeer mager 

bedrijfsplan en gedoe over 2 aspecten die toch vrij eenvoudig zijn op te lossen.  

 

Ik dank u  voor uw aandacht! 

 


