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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Vaststellen gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland 

 

Nummer 2021/513175 

Portefeuillehouder Roduner, F.J. 

Programma/beleidsveld 3.1 Werk 

Afdeling WI 

Auteur Outvorst, A. van 

Telefoonnummer 023-5114211 

Email avanoutvorst@haarlem.nl 

Kernboodschap  De gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort zijn in januari 

2021 akkoord gegaan met de oprichting van het Participatiebedrijf Zuid-

Kennemerland. De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland, bekend als Paswerk (hierna ook: GR) en onderdelen van de 

Werkpas Holding BV worden hiervoor samengevoegd. Naar aanleiding van deze 

besluitvorming is de tekst van de GR gewijzigd. De raden van de aan de 

gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten hebben ingestemd met 

het wijzigen van de tekst van de GR. Op grond van de wet gemeenschappelijke 

regeling moet de nieuwe GR Participatiebedrijf door de colleges van de 

gemeenten worden vastgesteld. Op 1 januari 2022 treedt de gemeenschappelijke 

regeling Participatiebedrijf in werking 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Vorming Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland in commissie Samenleving van 7 

januari 2021 (2020/902410) 
 

Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland (2021/245764) in de raad van 18 mei 2021. 

Besluit College  

d.d. 28 september 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland vast te 

stellen 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200902410-1-Vorming-regionaal-participatiebedrijf-Zuid-Kennemerland-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/01-juli/17:45/Wijziging-Gemeenschappelijke-regeling-Werkvoorzieningsschap-Zuid-Kennemerland-Paswerk-getekend-raadsstuk-1-juli-2021.pdf
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1. Inleiding  

De gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort zijn in januari 2021 akkoord gegaan 

met de oprichting van het Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland. De Gemeenschappelijke Regeling 

Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland, bekend als Paswerk (hierna ook: GR) en onderdelen van 

de Werkpas Holding worden hiervoor samengevoegd. Naar aanleiding van deze besluitvorming is de 

tekst van de GR gewijzigd. Op 4 mei 2021 heeft de raad van Haarlem toestemming gegeven aan het 

college van Haarlem om de tekst van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland (Participatiebedrijf) te wijzigen. Ook de andere gemeenteraden uit de GR hebben 

hiervoor inmiddels toestemming gegeven. De laatste stap in het proces is het vaststellen van de 

gewijzigde GR Participatiebedrijf door de colleges van de deelnemende gemeenten.  

 

2. Besluitpunten college 

1. De gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

De gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland op 1 januari 2022 in werking 

te laten treden.  

 

4. Argumenten 

Procedure Wet gemeenschappelijke regeling schrijft een collegebesluit voor, voor het wijzigen van de 

gemeenschappelijke regeling.  

In vervolg op het besluit van de raad om een participatiebedrijf op te richten moeten op grond van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen een aantal procedurele stappen worden gezet. Na 

instemming van de raden met het wijzigen van de teksten van de gemeenschappelijke regeling voor 

het participatiebedrijf, moeten de colleges van de deelnemende gemeenten het besluit nemen om 

de nieuwe gemeenschappelijke regeling vast te stellen. Dat gebeurt door middel van bijgaand 

besluit. Ook andere deelnemende gemeenten nemen het besluit om de gemeenschappelijke regeling 

voor het participatiebedrijf vast te stellen.  

 

5. Uitvoering 

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Paswerk bekrachtigt de gewijzigde 

gemeenschappelijke regeling in de bestuursvergadering van oktober 2021. 

De gewijzigde GR treedt in werking per 1 januari 2022. 

 

 

6. Bijlagen 

nvt 

 


