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ONDERWERP
Bespreken van het Herstructureringsplan De Risse.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
De Wet Werken naar vermogen (WWNV) treedt naar verwachting op 1 januari 2013 in werking. De
WWNV doet een beroep op de veranderkracht en het innovatief vermogen van gemeenten en hun
sw-bedrijven. Na invoering van de WWNV wordt de toegang tot de Wsw namelijk beperkt tot
mensen die alleen tot beschut werken in staat zijn. Dit betekent dat er op termijn veel minder
Wsw-plekken nodig zijn dan nu het geval is (ongeveer een derde). Om deze omslag te maken en
om tegelijkertijd efficiencyverbeteringen door te voeren stelt het rijk een herstructureringsfaciliteit
beschikbaar van maximaal 400 miljoen over de periode 2012-2018.
PROBLEEMSTELLING
Om aan de herstructureringsfaciliteit deel te nemen moet er een aanvraag, in de vorm van een
herstructureringsplan, op uiterlijk 30 april 2012 ingediend zijn bij de Commissie herstructurering
Wsw. Voordien moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
•
Goedkeuring door de afzonderlijke colleges van B&W
•
Goedkeuring door het Algemeen bestuur van de Risse
•
Bespreking van de voorgenomen ambities en maatregelen met de gemeenteraden.
Het herstructureringsplan dat nu wordt ingediend is geen statisch document. Het plan is immers
voortdurend aan verandering onderhevig: acties kunnen vervallen, worden toegevoegd of acties
kunnen wijzigen. Uw raad zal hierover jaarlijks een oordeel moeten vellen met name vanuit het
oogpunt van het beschikbaar stellen van de cofinanciering (zie raadsvoorstel RAD-000609).
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Op 28 februari 2012 heeft het college van B&W de Gemeenschappelijke Regeling De Risse
gemachtigd om de aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit in te dienen. Bijgevoegd is het
herstructureringsplan en de bijbehorende aanbiedingsbrief.
COMMUNICATIE
Niet van toepassing
EVALUATIE
Niet van toepassing
ADVIES RAADSCOMMISSIE
¾

Het advies van de raadscommissie Welzijn is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;

Totaal aantal pagina’s (inclusief raadsbesluit): 3

agenderen als hamerstuk.
¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


D66 vindt dat ingezet moet worden op werknemers en projecten en gaat uit van
de marktwerking waarbij werknemers benaderd worden om mensen aan het
werk te helpen.
Het CDA vraagt zich af welke rol de commissie speelt omdat de aanvraag wordt
ingediend door de Risse. Verder kan uit de brief van de Risse worden afgeleid
dat meer moet worden gevraagd om datgene te krijgen wat gewenst is. Bij de
voorbereiding van de herstructurering worden veel kosten voor externen
opgevoerd. Weert Lokaal geeft aan dat de vervolgstappen zoals gevraagd in
het plan zijn neergelegd. Ook Weert Lokaal geeft aan het onduidelijk te vinden
welke rol de commissie nu speelt. Het plan betreft de Risse en er moeten in het
vervolg dwarsverbanden worden gelegd met andere bijstandswetten zoals de
WWnV. Het is zinvol dat de commissie over niet al te lange tijd over het vervolg
geïnformeerd wordt. De PvdA vraagt zich eveneens af of inhoudelijk wordt
besloten of dat het plan ter kennisname is.

VOORSTEL COLLEGE
Bespreken van het herstructureringsplan De Risse.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012;

besluit:
De raad heeft het herstructuringsplan De Risse besproken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 april 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

