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Extra middelen voor aanpak wachtlijsten Wsw

Aan de Raad der gemeente Haarlem
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.
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.
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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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.
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.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
drs. W.J. Sleddering
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de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

196/2007

De Raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
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,
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