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Geachte leden van de Raad, 

 

 

Woensdag 16 maart a.s. zult u geïnformeerd worden over de stand van zaken van het Service Punt Werk (SPW). 

De kwartiermaker Servicepunt Werk mevrouw M. Pepping zal hiertoe de presentatie houden en er is gelegenheid 

tot stellen van vragen. De stukken vindt u hier. 

 

De ondernemingsraad van MareGroep NV heeft de afgelopen periode helder en duidelijk haar standpunt 

verkondigd, zowel in de media als in een speciaal voor u georganiseerde informatieavond. Voorafgaand aan deze 

informatieavond willen wij graag kort uiteenzetten welke argumenten wat ons betreft centraal staan bij de keuze 

voor het SPW als aparte entiteit binnen de GR KDB zoals deze is uitgewerkt in het bedrijfsplan SPW.  

 

De keuze voor plaatsing van het SPW binnen de GR KDB is vanzelfsprekend een heel bewuste geweest: zo dicht 

mogelijk tegen MareGroep NV aan om een goede samenwerking op zoveel mogelijk punten te kunnen realiseren. 

Daarbij is ook aangegeven dat het begeleid werken en detacheren op deze wijze gewoon bij MareGroep NV kan 

blijven en niet overgeheveld hoeft te worden naar het SPW. Ook is het op deze wijze goed voorstelbaar dat er 

ondersteunende diensten waar nodig bij MareGroep NV worden ingekocht. In onze optiek is er dus sprake van 

een vergaande samenwerking tussen het SPW enerzijds en MareGroep NV anderzijds. 

 

Waarom is dan het SPW niet ondergebracht bij MareGroep NV? Daarvoor hebben wij de volgende overwegingen. 

 

Ten eerste biedt het SPW als publieke entiteit binnen de GR KDB de mogelijkheid van directe sturing door 

wethouders via hun bestuursdeelname en directe democratische controle door raden via vaststaande ruime (GR) 

rapportageverplichtingen. Het betreft hier immers een zeer belangrijke, publiekrechtelijke taak van gemeenten, 

waar een directe sturing en controle door college resp. gemeenteraad geboden is. Van zo’n constructie is nu al 
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sprake bij de taken (o.a. re-integratie) zoals uitgevoerd door de ISD, waarin precies dezelfde structuur aan de 

orde is als hier door ons voorgesteld voor wat betreft het SPW. Door deze directe sturing kunnen de gemeenten 

via de GR volgen hoe de beoogde knip tussen werk (SPW) en inkomen (gemeenten) en de uitvoering van taken 

door het SPW in wisselwerking met het inkomensbeleid (en budgettair I-deel) in de praktijk uitpakt. Waar nodig 

kan snel worden bijgestuurd. Het onderbrengen van het SPW in MareGroep NV betekent dat deze activiteiten 

slechts indirect onderwerp zijn van deze sturing en controle. Immers, in dat geval vindt de sturing van de 

onderneming plaats door de Raad van Commissarissen. 

 

Ten tweede heeft de wetgever bij de uitvoering van de Participatiewet expliciet beoogd deze taken te laten 

uitvoeren door een publieke entiteit. De Participatiewet biedt ondersteuning bij arbeidsinschakeling/re-integratie 

en inkomensondersteuning. Dat zijn de twee hoofdtaken/kerntaken van de wet. In de Participatiewet ligt nog 

meer dan voorheen (onder  de Wet Werk en Bijstand) de nadruk op werk en ondersteuning daarbij. De rechten en 

plichten die worden verbonden aan de bijstand (en de beoordeling van omstandigheden van de klant) houden 

daar verband mee. In dit kader is artikel 7.4 van de Participatiewet van belang: 

  

“Het college kan de uitvoering van deze wet, behoudens de vaststelling van de rechten en plichten van de 

belanghebbende en de daarvoor noodzakelijke beoordeling van zijn omstandigheden, door derden laten 

verrichten. Het college kan de in de eerste volzin bedoelde vaststelling en beoordeling mandateren aan 

bestuursorganen.” 

 

De wet verbiedt derhalve in dit artikellid dat het college het vaststellen van de rechten en plichten die iemand 

heeft in het kader van Participatiewet overlaat aan commerciële derden. Deze taken kunnen niet worden 

uitbesteed aan private partijen. Het college mag deze taken wel mandateren aan een ander bestuursorgaan 

(bijvoorbeeld het college van een andere gemeente of het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke 

regeling, maar zij moeten dus binnen publieke domein blijven. Uitvoering door een openbaar lichaam (i.c. GR 

KDB) ligt met het oog hierop dan ook in de lijn van de bedoeling van de wetgever. Een GR kan bovendien 

beschikkingen afgeven (nodig bij de uitvoering van de re-integratietaak), een andere rechtsvorm kan dat niet. 

Uitvoering van taken door een BV of NV wordt gezien als privaatrechtelijk, zelfs als de aandelen van die BV of NV 

in handen zijn van een GR (die wel publiekrechtelijk is). In jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep wordt 

dit beeld bevestigd; gewezen kan worden op de uitspraken CrvB 2014:2947 en CrvB 2015:425. Deze uitspraken 

betroffen artikel 7 WWB maar zijn ook van toepassing op artikel 7 Participatiewet (zelfde artikel(lid)).  

 

In zijn uitspraak van 16 september 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2947 heeft de Centrale Raad overwogen dat uit de 

tekst en de wetsgeschiedenis van artikel 7, vierde lid, van de WWB, gezien in het licht van de geschiedenis van 

de totstandkoming van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, valt af te leiden dat de 

wetgever de kerntaken van de uitvoering van de WWB als uitdrukkelijke opdracht aan het college heeft 

geformuleerd en dat die niet kunnen worden uitbesteed aan private bedrijven, zoals (….). Tot de kerntaken 

moeten worden gerekend het nemen van besluiten inzake de bijstandverlening, de individuele 

gevalsbehandeling, de beoordeling van de aanspraak en de afweging van individuele omstandigheden, de 

opsporing en de verificatie en validatie van voor de bijstand relevante gegevens, bijvoorbeeld door middel van 

vergelijking in geautomatiseerde bestanden. Voorts heeft de Raad overwogen dat de uitoefening van de in artikel 

53a van de WWB neergelegde onderzoeksbevoegdheid en van de in artikel 17 van de WWB opgenomen 

bevoegdheid om inlichtingen en medewerking van de bijstandsgerechtigde te verlangen, bij wet zijn opgedragen 

aan het college van burgemeester en wethouders. De uitoefening van deze bevoegdheden kan ertoe leiden dat 

diep wordt doorgedrongen in de persoonlijke levenssfeer van de bijstandsgerechtigde. 

 

Ten derde gaat het hier om alle re-integratietaken van mensen met een loonwaarde van 30% tot 100% (dus 

zowel de traditionele SW-doelgroep – mensen met een beperking - als de overige mensen die in aanmerking 

komen voor re-integratie). Wij achten het zuiverder en transparanter om deze re-integratietaken, waarbij het 
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matchen van werkgevers en werknemers via een vorm van accountmanagement centraal staat, niet binnen, 

maar direct tegen MareGroep NV aan te organiseren, zodat MareGroep NV zich, naast andere taken, kan blijven 

richten op de uitvoering van de re-integratie van de door het SPW bemiddelde personen. 

 

Ten slotte zij het volgende opgemerkt. Ondanks de afbouw van de SW populatie (die overigens het gevolg is van 

het landelijke beleid en niet van de keuze voor een juridische entiteit en plaatsing van het SPW) is het zowel in 

het belang van de gemeenten als van MareGroep NV om te blijven werken aan voldoende 

toekomstmogelijkheden en kansen voor MareGroep NV. Daar willen wij ons voor blijven inzetten. Wij zien onder 

andere de volgende mogelijkheden: 

 In het bedrijfsplan SPW staat MareGroep NV genoemd als een belangrijke uitvoerder van re-integratie 

werkzaamheden, zoals Work First. 

 De taken/functies jobcoaching en arbeidsdeskundige (loonwaardemeting) kunnen door het SPW bij 

MareGroep NV worden ingekocht. 

 De taken detachering en begeleid werken blijven bij MareGroep NV. Voor nieuwe vormen van 

detachering/begeleid werken (voor de nieuwe doelgroep P-wet voor mensen met een grote afstand tot 

de arbeidsmarkt) kan MareGroep NV een belangrijke uitvoerder zijn. Denk aan (recent) de constructie 

voor Post NL. Maar ook andere vormen van detachering (payrolling) waarbij de werkgever wordt 

ontzorgd via bijvoorbeeld Mareflex BV, onderdeel van de MareGroep 

 MareGroep NV kan het aanbod inzake arbeidsmatige dagbesteding verder uitbouwen. 

 MareGroep NV is de aangewezen organisatie om een pilot nieuw beschut werk vorm te geven. 

 

Ik hoop dat ik u met het bovenstaande nader inzicht heb kunnen geven in de argumenten voor ons voorstel. Deze 

brief is afgestemd met alle leden van de stuurgroep 3D in de Duin- en Bollenstreek, zijnde de wethouders van 

Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout, Noordwijk en Katwijk. 

 

 

 

 

 

Annechien Snuif 

Wethouder Werk & Inkomen  

 

 


