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1.Inleiding 

Staatsecretaris Klijnsma heeft per brief van 24 november 2014 de gemeenten geïnformeerd 

dat er € 35 miljoen extra beschikbaar komt voor het Werkbedrijf. Dit betekent dat er € 1 

miljoen per arbeidsmarktregio beschikbaar komt via een decentralisatie-uitkering van het 

gemeentefonds naar de centrumgemeente. De middelen zijn bedoeld om het Werkbedrijf een 

vliegende start te geven en concreet vorm te geven aan een robuust marktbewerkingsplan, 

met daarin aandacht voor de ontwikkeling van een eenduidig basispakket aan instrumenten, 

komen tot een transparant arbeidsaanbod en vacatures, en de inrichting van adequate 

werkgeversdienstverlening. Het extra geld komt getrancheerd over en wordt als volgt 

verdeeld: 

 1 ton in 2014 

 5 ton in 2015 

 4 ton in 2016.  

 

De rijksbijdrage wordt via de Algemene uitkering Gemeentefonds aan Haarlem, als 

centrumgemeente, uitbetaald.  

De gemeente Haarlem beheert de middelen namens de gemeenten uit de arbeidsmarktregio. 

 

Dit besluit is gericht op besteding van die middelen. 

 

2. Besluitpunten college 

1. De gemeente benut, namens de arbeidsmarktregio, € 100.000,- om de randvoorwaarden 

voor het Werkbedrijf concreet vorm te geven.  

2. Dit besluit heeft financiële gevolgen, maar voor de gemeente per saldo budgettair 

neutraal. Het college stelt in het kader van de jaarrekening 2014 aan de raad voor om de 

in 2014 ontvangen rijksbijdrage te reserveren voor besteding in 2015. De verwerking van 

dit besluit omtrent de besteding vindt plaats in de 2
e
 bestuursrapportage 2015.  

3. Het werkbedrijf komt voor 1 augustus 2015 met een bestedingsvoorstel voor 2015 en 

2016. 

4. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de commissie Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het doel van het Werkbedrijf is om te komen tot een samenwerkingsagenda waarin harde 

afspraken staan om de regionale kansen op de arbeidsmarkt te benutten. Onder 

voorzitterschap van de wethouder/trekker van de arbeidsmarktregio (Mevr. J. Langenacker) 

worden deze samenwerkingsafspraken gemaakt. Met het geld dat deze arbeidsmarktregio als 

eerste tranche ontvangen heeft, wil zij namens de regio het Werkbedrijf verder door 

ontwikkelen. Een marktbewerkingsplan vormt daarvoor de basis. 
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4. Argumenten 

Een Werkbedrijf is onderdeel van de uitvoering van de Participatiewet 

De Participatiewet schrijft voor dat de structurele loonkostensubsidie en de garantiebanen 

ervoor moeten zorgen dat gemeenten mensen met een arbeidsbeperking kunnen plaatsen op 

de reguliere arbeidsmarkt. Gemeenten werken hierbij op regionaal niveau samen met UWV, 

werkgevers- en werknemers organisaties. Hiervoor moeten vanaf 2015 in de 35 

arbeidsmarktregio’s Werkbedrijven zijn gevormd. Het Werkbedrijf is een bestuurlijk overleg 

tussen regionale vertegenwoordigers van gemeenten, werkgevers, werknemers en UWV 

en heeft ten doel om voor de arbeidsmarktregio de uitvoering van de Participatiewet te 

coördineren. 

 

Het Werkbedrijf is de regionale vertaling van het Sociaal Akkoord 2015-2017 

Het Regionale Werkbedrijf is de plek waar de uitwerking van de baanafspraken uit het 

Sociaal Akkoord voor de arbeidsmarktregio gecoördineerd wordt en waar de Haarlemse en 

regionale banenafspraken worden uitgewerkt. 

Onlangs hebben partners en de gemeente Haarlem het Lokaal Sociaal Akkoord ondertekend. 

Met de ondertekening van het Lokaal Sociaal Akkoord geven de partners en de gemeente  

blijk van de ambitie voor de inclusieve arbeidsmarkt: Het creëren van ruimte op de 

arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking én voor jongeren die de arbeidsmarkt 

willen betreden, via de zogenoemde garantiebanen. Het is de ambitie van Haarlem om deze 

afspraken ook regionaal te maken. 

 

De rijksmiddelen bieden de mogelijkheid de ambities te vertalen naar praktische uitvoering 

Het beschikbaar hebben van een secretaris zorgt voor een effectieve en efficiënte werkwijze 

binnen het Werkbedrijf. De coördinatie alsmede de bestuurlijke voorbereiding  zijn hierdoor 

gewaarborgd. Specifieke kennis en kunde over de arbeidsmarkt is nodig voor een 

arbeidsmarktbewerkingsplan. Een projectleider Werkbedrijf garandeert deze inhoudelijke 

vereiste. Dit plan biedt de basis voor de doorontwikkeling van het werkbedrijf, waardoor 

ambities worden omgezet naar concrete resultaten. De projectleider heeft hier een aanjagende 

rol. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Het bestedingsvoorstel betreft de eerste tranche 

Het Rijk stelt € 1miljoen beschikbaar voor onze arbeidsmarktregio. Het bestedingsvoorstel 

betreft de eerste tranche. Met dit geld worden de randvoorwaarden ingevuld voor een 

effectieve benutting van de gelden die in 2015 en 2016 beschikbaar komen. Daarnaast 

worden hiervan instrumenten ontwikkeld en pilots en experimenten gestart. Het 

arbeidsmarktbewerkingsplan biedt de onderlegger voor de besteding van deze twee tranches. 

Het besluit hiervoor wordt voor de begroting 2016 genomen. 
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6. Uitvoering 

 

Financiën 

De drie tranches betreffen regionaal geld en deze gelden worden ingezet voor de regio. Het 

geld is via de Algemene Uitkering gemeentefonds in december 2014 beschikbaar gekomen. 

Om die reden zal het college in het kader van de jaarrekening 2014 aan de raad voorstellen  

deze € 100.000,- te reserveren  voor besteding in 2015. De verwerking van dit besluit vindt 

plaats in de 2e Bestuursrapportage 2015. 

 

Communicatie 

Als het Werkbedrijf van start gaat, volgt een communicatiemoment dat wordt afgestemd met 

het bestuur van het Werkbedrijf.  

 

7. Bijlagen 

- 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 

 


