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Betreft: ID en WIW banen
Nota B en W afbouw loonkostensubsidie

Geachte dames/heren,

In een rondgang langs de fracties en in een brief aan B en W en de Raadscommissie
Samenleving hebben wij in januari reeds onze verontrusting uitgesproken over de gang van
zaken rond de opheffing van de ID Banen en de WIW. Wij hebben aangegeven dat, volgens
ons, deze maatregel werkloosheid voor het merendeel van de ID’ers op zou leveren. De
wethouder zei de maatregel nodig te hebben als stok achter de deur naar instellingen om de
ID’ers regulier in dienst te nemen.
In de commissievergadering werd vervolgens aangegeven dat richting de ID’ers en de
organisaties maatwerk zou worden geleverd.

Inmiddels heeft het college van B&W laten weten wat de resultaten zullen zijn van de
maatregel. En daarin wordt onze vrees bewaarheid.

Uit het collegebesluit van 6 juni jl. getiteld voortgang afbouw loonkostensubsidie, wordt
duidelijk wat dat betekent:
– 24 zitten er in de garantieregeling vanwege leeftijd.
- 11,5 worden mogelijk in dienst genomen door organisaties. Echter, garanties bestaan daar
niet over. Eufemistisch staat er in de nota ‘inclusief onzekerheden’.
- 7 worden er begeleid naar de WSW. Ook al bestaat er geen zekerheid over of dat
daadwerkelijk gaat lukken en is er geen garantie voor het vervolg. Ze worden op z’n best op
een wachtlijst gezet zonder garantie op plaatsing. En was dat niet de regeling die door
bezuinigingen uit Den Haag wordt getroffen, waardoor veel mensen bij Paswerk hun baan
gaan verliezen!
– De rest, 84,5 , wordt ontslagen.
– De nota constateert tevens dat 29 op 1 januari 2012, 57,5 jaar en ouder zijn en dat deze
mensen kansloos op de arbeidsmarkt zijn. Dit is echter geen reden genoeg om een
tegemoetkoming te doen.

Blijkbaar is er maar een maat, flikker ze maar op straat!



De meeste instellingen die ID’ers en WIW’ers in dienst hebben worden gekort in hun
subsidies. Sommigen 10%, een aantal zelfs aanzienlijk meer. De organisaties die toch al krap
zaten vanwege het niet of slechts ten dele compenseren van inflatie gedurende een flink aantal
jaren, worden nu gekort op hun subsidie en verliezen de ID’ers en WIW’ers die voor hen
werken.
Voor een flink aantal organisaties betekent het dan hun bestaan rechtstreeks wordt bedreigt.
Ze zijn niet meer in staat de taken uit te voeren waar ze als organisatie voor staan. Daaronder
zijn een aantal organisaties die een belangrijke sociale taak uitoefenen in de stad of projecten
ondersteunen die van vitaal belang zijn. Blijkbaar speelt dat in de afwegingen van B en W
geen enkele rol.

Wij zijn zeer geschokt door de cynische opstelling in deze van de gemeente Haarlem.
Reden waarom wij de raadsleden oproepen het collegebeleid af te wijzen en de ID- en WIW-
Banen alsnog te redden.

Comité Geen ID Slecht Idee,


