
B&W-besluit:

1. Het college stelt de Raad voor het door het Rijk via het gemeentefonds beschikbaar gestelde budget
ad€ 266.870,- te bestemmen voor het wegwerken van de wachtlijsten van de WSW;

2. Het college stelt de Raad voor de kosten voor het plaatsen van bijstandsgerechtigden met een
WSW-indicatie bij Paswerk ad maximaal€ 720.000,- ten laste te brengen van het Werkdeel Wwb

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;

4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover
een advies heeft uitgebracht.

Portefeuille H. van der Molen
Auteur Dhr. M. HamstraNota van B&W
Telefoon 5114426
E-mail: mhamstra@haarlem.nl
PD/SZW Reg.nr. 2007/132142
Bijlagen kopiëren A + B

Onderwerp
Extra middelen voor aanpak wachtlijsten Wsw

B & W-vergadering van 21 augustus
2007

Bestuurlijke context
Momenteel bestaat er in de gemeente Haarlem een wachtlijst voor de WSW. De gemiddelde wachttijd
voor een WSW geïndiceerde om binnen het WSW bedrijf te beginnen is 2 jaar.
Staatssecretaris Aboutaleb heeft besloten uitvoering te geven aan de motie Verburg/Bussemaker van
november 2006. Er wordt€ 25 miljoen uitgekeerd aan de werkvoorzieningschappen en gemeenten die 
de WSW zelfstandig uitvoeren. Dit betekent voor de gemeenten Zuid-Kennemerland dat hun deel direct
zal worden uitgekeerd aan het Paswerk.

In december 2006 is bovendien in de Kamer de motie Irrgang aangenomen waarmee eveneens€ 25 
miljoen beschikbaar kwam voor het wegwerken van de wachtlijst WSW. Deze is in maart 2007 via het
gemeentefonds uitgekeerd. Na verdeling onder alle gemeenten in Nederland krijgen de gemeenten van
Zuid Kennemerland gezamenlijk een bedrag van€ 358.661,-.

Voorstel
De gemeente Haarlem heeft een bedrag van€ 266.870,- ontvangen. Wij stellen voor om deze middelen
in overeenstemming met de wens van het kabinet te oormerken voor de WSW en in te zetten voor het
wegwerken van de wachtlijst. Paswerk heeft een bedrag ontvangen van€ 358.661,- voor hetzelfde doel.

Het betreft een bedrag dat eenmalig wordt verstrekt en dus niet gebruikt kan worden voor het
financieren van structurele WSW-plaatsen. Paswerk stelt voor om een aantal WSW’ers de mogelijkheid 
te bieden om met vervroegd pensioen te gaan met een financiële compensatie. Hierdoor verwacht
Paswerk structureel 45 plekken te kunnen creëren voor de deelnemende gemeenten. Met de
deelnemende gemeenten zijn wij een verdeelsleutel overeengekomen op basis waarvan wij 33 mensen
uit Haarlem versneld plaatsen.

Op de wachtlijst staan tevens zo’n 30 personen met een Wwb-uitkering. Wij stellen voor deze mensen
via een verloningsconstructie te plaatsen bij Paswerk, in afwachting van doorstroming naar een Wsw-
plaats. De kosten hiervan bedragen maximaal circa€ 720.000 (€ 24.000 per jaar per persoon). Wij 
brengen dit ten laste van het Werkdeel Wwb, waar voldoende financiële ruimte is.

Financiële gevolgen
Wij stellen de raad voor het bedrag van€ 266.870,- te bestemmen voor de aanpak van de wachtlijst
WSW. Dit bedrag is via het gemeentefonds aan de gemeente uitgekeerd.
Wij stellen voor de huidige bijstandsgerechtigden met een WSW-indicatie eveneens te plaatsen via een
verloningsconstructie (circa 30). Wij stellen de raad voor de kosten hiervan ad maximaal€ 720.000,- ten
laste te brengen van het Werkdeel Wwb. Dit leidt tot een daling van het aantal bijstandsgerechtigden en
hiermee op een besparing op het Inkomensdeel van€ 12.000 per persoon per jaar.



Plan van aanpak terugdringen wachtlijst WSW

Inzet incidentele middelen
Met de incidentele middelen van het Rijk kunnen structurele plaatsen worden vrijgemaakt binnen de
bekostiging van de Wet Sociale Werkvoorziening.

Paswerk ontvangt van het Rijk budget voor het realiseren van maximaal circa 970 WSW-plaatsen. Om
structurele WSW-plekken te realiseren, moet er dus ruimte ontstaan binnen de maximale capaciteit
van 970 plaatsen. Dat gebeurt op twee manieren:
- 11 mensen vanuit de SW zijn bereid met vervroegd pensioen te gaan met een extra financiële

premie van€ 15.000,-
- 14 mensen met een ondergrensindicatie zijn bereid uit te stromen met een extra financiële premie

van€ 15.000,-
- 20 mensen vanuit de wachtlijst , die pas in 2008 een plek zouden kunnen krijgen, kunnen per 1 juli

worden aangenomen in afwachting van plaatsing binnen de maximale capaciteit van 970 ad€ 
12.500,- per persoon.

Hiermee is een totaalbedrag gemoeid van€ 625.000,-. Paswerk neemt hiervan€ 358.000,- voor
rekening (extra incidentele middelen), het restant komt voor rekening van de deelnemende gemeenten.
De deelnemende gemeenten kunnen dit ten laste brengen van de extra incidentele middelen (voor
Haarlem€ 266.870,-).
Het betreft hier maatregelen en personen die niet in aanmerking kunnen komen voor financiering uit
het Werkdeel Wwb.

Inzet Werkdeel Wwb
Er staan zo’n 220 personen uit Haarlem op de wachtlijst WSW. Verreweg de meeste van hen 
ontvangen een arbeidsgehandicaptenuitkering van het UWV (WAO, Wajong). Zo’n 30 personen 
ontvangen een bijstandsuitkering. Deze groep kunnen wij als voortraject op de WSW plaatsen bij
Paswerk, in afwachting van opname binnen de maximale capaciteit van 970 WSW-plaatsen. In feite
realiseren we een vorm van gesubsidieerde arbeid, gelijk aan een SW-plaats.

De gemiddelde kosten van een SW-plaats bedragen€ 24.000,-. De kosten van een SW-plaats zijn hoog
als gevolg van de geldende CAO WSW, de begeleidingskosten en de kosten van eventuele
werkplekvoorzieningen en–aanpassingen. Wij stellen voor om voor de bijstandsgerechtigden die op
deze wijze eerder kunnen instromen ook aansluiting te zoeken bij de gemiddelde kosten van een SW-
plaats. Anders gezegd: wij sluiten voor deze groep aan bij de CAO WSW, al is deze op hen nog niet
van toepassing.
De kosten hiervan kunnen ten laste worden gebracht van het Werkdeel Wwb, het betreft immers
bijstandsgerechtigden.

Het ziet ernaar uit dat het kabinet besluit om per 1 januari 2008 het Werkdeel Wwb open te stellen
voor alle personen op de wachtlijst Wsw, ook indien zij een uitkering ontvangen van UWV.



Onderwerp: Extra middelen voor aanpak wachtlijsten Wsw

1 Inhoud van het voorstel
Voorliggende nota betreft ons voorstel om een deel van de wachtlijst Wet
Sociale Werkvoorziening weg te werken door middel van de inzet van extra
middelen van het Rijk als ook de inzet van middelen uit het Werkdeel Wet
Werk en Bijstand.

2 Aanleiding + fase van besluitvorming
Aanleiding is de aan het gemeentefonds extra beschikbaar gestelde middelen op
grond van de motie Verburg/Bussemaker en de motie Irrgang.

3 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
Momenteel bestaat er in de gemeente Haarlem een wachtlijst voor de WSW.
De gemiddelde wachttijd voor een WSW geïndiceerde om binnen het WSW
bedrijf te beginnen is 2 jaar.
Staatssecretaris Aboutaleb heeft besloten uitvoering te geven aan de motie
Verburg/Bussemaker van november 2006. Er wordt€ 25 miljoen uitgekeerd 
aan de werkvoorzieningschappen en gemeenten die de WSW zelfstandig
uitvoeren. Dit betekent voor de gemeenten Zuid-Kennemerland dat hun deel
direct zal worden uitgekeerd aan het Paswerk.

In december 2006 is bovendien in de Kamer de motie Irrgang aangenomen
waarmee eveneens€ 25 miljoen beschikbaar kwam voor het wegwerken van 
de wachtlijst WSW. Deze is in maart 2007 via het gemeentefonds uitgekeerd.
Na verdeling onder alle gemeenten in Nederland krijgen de gemeenten van
Zuid Kennemerland gezamenlijk een bedrag van€ 358.661,-.

Het betreft een bedrag dat eenmalig wordt verstrekt en dus niet gebruikt kan
worden voor het financieren van structurele WSW-plaatsen. Paswerk stelt voor
om een aantal WSW’ers de mogelijkheid te bieden om met vervroegd pensioen 
te gaan met een financiële compensatie. Hierdoor verwacht Paswerk structureel
45 plekken te kunnen creëren voor de deelnemende gemeenten. Met de
deelnemende gemeenten zijn wij een verdeelsleutel overeengekomen op basis
waarvan wij 33 mensen uit Haarlem versneld plaatsen.

Op de wachtlijst staan tevens zo’n 30 personen met een Wwb-uitkering. Wij
stellen voor deze mensen via een verloningsconstructie te plaatsen bij Paswerk,
in afwachting van doorstroming naar een Wsw-plaats. De kosten hiervan
bedragen maximaal circa€ 720.000 (€ 24.000 per jaar per persoon). Wij 
brengen dit ten laste van het Werkdeel Wwb, waar voldoende financiële ruimte
is.
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4 Financiële paragraaf
Wij stellen de raad voor het bedrag van€ 266.870,- te bestemmen voor de
aanpak van de wachtlijst WSW. Dit bedrag is via het gemeentefonds aan de
gemeente uitgekeerd.

Wij stellen voor de huidige bijstandsgerechtigden met een WSW-indicatie
eveneens te plaatsen via een verloningsconstructie. De kosten hiervan ad
maximaal€ 720.000,- kunnen ten laste worden gebracht van het Werkdeel
Wwb. Dit leidt tot een daling van het aantal bijstandsgerechtigden en hiermee
op een besparing op het Inkomensdeel van€ 12.000 per persoon per jaar.

5 Participatie / communicatie
Niet van toepassing.

Wij stellen de raad voor:

1. Het door het Rijk via het gemeentefonds beschikbaar gestelde budget ad€ 
266.870,- te bestemmen voor het wegwerken van de wachtlijsten van de WSW

2. De kosten voor het plaatsen van bijstandsgerechtigden met een WSW-indicatie
bij Paswerk ad maximaal€ 720.000,- ten laste te brengen van het Werkdeel
Wwb.

de secretaris de burgemeester
Drs. W.J. Sleddering Mr. B.B. Schneiders



Raadsbesluit

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haarlem
d.d. 21 augustus 2007, nummer PD/SZW/2007/552;

Besluit:

1. De raad besluit het door het Rijk via het gemeentefonds beschikbaar gestelde
budget ad€ 266.870,- te bestemmen voor het wegwerken van de wachtlijsten
van de WSW.

2. De raad besluit de kosten voor het plaatsen van bijstandsgerechtigden met een
WSW-indicatie bij Paswerk ad maximaal€ 720.000,- ten laste te brengen van
het Werkdeel Wwb.

Gedaan in de vergadering van ………………..,

De griffier De voorzitter


