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Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening en de toekomst van Paswerk

Aan de Raad der gemeente Haarlem
Inhoud van het voorstel
De Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) wordt ingrijpend gewijzigd. De financiële
verantwoordelijkheid over de Wsw wordt overgedragen aan de gemeenten, zodat
gemeenten meer dan ooit verantwoordelijk worden voor uitvoering van de Wsw.
Wij hebben de raad hierover eerder geïnformeerd met de nota’s ‘Modernisering wet
Sociale Werkvoorziening, beleidskader en implementatieplan (SZW/2006/49) en de
‘Startnotitie modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (SZW/2007/178).
De moderniseringsvoorstellen dwingen ons tot een heroriëntatie op de huidige
uitvoerder van de Wsw, het werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland, kortweg
Paswerk. Als onderdeel van het implementatietraject doen wij in deze nota een
aantal voorstellen aan de raad met betrekking tot de toekomstige rol van Paswerk.
Aanleiding + fase van besluitvorming
Er is sprake van een kaderstellende nota.
Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
De verschillende keuzes en voorstellen worden in de bijlage beschreven.
Financiële paragraaf
De financiering van de Wsw wordt overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. De
omvang van het Wsw-budget per gemeente wordt vastgesteld aan de hand van het
aantal in de gemeente wonende Wsw-geïndiceerden dat op de wachtlijst staat of een
dienstbetrekking heeft op 31 december van het jaar T-2.
Gebruikelijk maakt het Ministerie in oktober de budgetten voor het daaropvolgende
jaar bekend. Op basis van ervaringen verwacht Paswerk voor de regio Zuid
Kennemerland weer zo’n € 25 miljoen te ontvangen ten behoeve van zo’n 980
Wsw-geïndiceerden (de taakstelling). Naar verwachting zal de gemeente Haarlem
hiervan zo’n € 19 miljoen ontvangen.
De nieuwe (financiële) verhouding tussen gemeenten en Paswerk wordt vastgelegd
in een dienstverleningsovereenkomst.
Participatie / communicatie
De nota wordt aangeboden aan de colleges en raden van de gemeenten in Zuid
Kennemerland. De Ondernemingsraad van Paswerk is eveneens betrokken bij de
modernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening.
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Planning
 Acties en tijd (t.b.v termijnagenda van de commissie/raad)
Wij stellen de raad voor:
1. Paswerk aan te wijzen als uitvoeringsorganisatie voor de Wet Sociale
Werkvoorziening voor de periode 2008 – 2010. Het college gaat hiertoe een
dienstverleningsovereenkomst aan met Paswerk en stelt deze eind 2007
vast.Voorwaarde van Haarlem om over te gaan tot aanwijzing voor 5 jaar is om
in de lopende bestuursperiode de stemverhoudingen in de gemeenschappelijke
regeling aan te passen aan de verhouding van de financiële aandelen van de
gemeentes.
2. Paswerk voor de uitvoering van de Wsw maandelijks een voorschot te
verstrekken ter hoogte van 95% van het maandelijkse voorschot dat de
gemeente Haarlem hiertoe ontvangt van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
3. Artikel 4.1 van de huidige Gemeenschappelijke Regeling als volgt te wijzigen:
de gemeentebesturen dragen aan het werkvoorzieningsschap alle bevoegdheden
en verplichtingen over met betrekking tot de uitvoering van de wet, behoudens
de verordenende en beleidsmatige bevoegdheden van de raad en het college.
4. Het college legt voor 1 juli 2008 de benodigde verordeningen aan de
gemeenteraad de voor.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
drs. W.J. Sleddering
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de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders
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De Raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
Besluit:
1. Paswerk aan te wijzen als uitvoeringsorganisatie voor de Wet Sociale
Werkvoorziening voor de periode 2008 – 2010. Het college gaat hiertoe een
dienstverleningsovereenkomst aan met Paswerk en stelt deze eind 2007 vast.
Voorwaarde van Haarlem om over te gaan tot aanwijzing voor 5 jaar is om in
de lopende bestuursperiode de stemverhoudingen in de gemeenschappelijke
regeling aan te passen aan de verhouding van de financiële aandelen van de
gemeentes;

2. Paswerk voor de uitvoering van de Wsw maandelijks een voorschot te
verstrekken ter hoogte van 95% van het maandelijkse voorschot dat de
gemeente Haarlem hiertoe ontvangt van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid;

3. artikel 4.1 van de huidige Gemeenschappelijke Regeling als volgt te wijzigen:
de gemeentebesturen dragen aan het werkvoorzieningsschap alle bevoegdheden
en verplichtingen over met betrekking tot de uitvoering van de wet, behoudens
de verordenende en beleidsmatige bevoegdheden van de raad en het college.
4. al in 2008 de discussie te starten over een wijziging van de GR, waarbij de
aandachtspunten van de RKC systematisch worden meegenomen. Streefdatum
om het gestelde af te ronden is 1 juli 2008.
Gedaan in de vergadering van 22 november 2007.
De griffier,

De voorzitter,
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