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ONDERWERP
1. Instemmen met het beschikbaar stellen van een cofinanciering van €620.699 over de periode
2012-2018 om zodoende trekkingsrecht te kunnen ontlenen aan de herstructureringsfaciliteit Wsw.
2. Instemmen met het voor het jaar 2012 benodigde bedrag aan cofinanciering ten laste te
brengen van het weerstandsvermogen van de Risse Groep.
3. Instemmen met het structureel opnemen van de bedragen voor 2013 tot en met 2018 in de
begroting van 2013 en volgende jaren.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Naar verwachting treedt op 1 januari 2013 de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) in
werking. Deze nieuwe regeling moet de huidige regelingen van de WWB, Wajong en Wsw
vervangen. De nieuwe brede voorziening moet zoveel mogelijke gelijke rechten, plichten en
arbeidskansen bieden voor mensen met arbeidsvermogen die nu gebruik maken van de
verschillende voorzieningen.
PROBLEEMSTELLING
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. Gemeenten kunnen de
middelen uit de faciliteit uitsluitend gebruiken voor de herstructurering van de sw-sector. Dit
betekent dat alleen kosten die met de transitieverbonden zijn uit de faciliteit kunnen worden
gefinancierd. De faciliteit is nadrukkelijk niet bestemd om andere exploitatietekorten af te dekken.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Het trekkingsrecht per gemeente uit de faciliteit wordt gemaximeerd. Voor Weert is een totaal
bedrag tot en met 2018 van circa € 1.862.096 beschikbaar. Van de totale kosten van de
herstructurering kan 75% uit de faciliteit worden bekostigd. De overige kosten van € 620.699
(25%) tot en met 2018 dienen door de gemeente Weert te worden opgebracht door middel van
cofinanciering. Onderstaand overzicht geeft de verdeling tot en met het jaar 2018 weer van zowel
het trekkingsrecht als de cofinanciering voor de gemeente Weert.
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Voor alle GR-gemeenten (Weert, Nederweert en Cranendonck) samen is een totaal bedrag van
€ 2.808.369 beschikbaar waar een totale cofinanciering van €936.123 tegenover moet staan. Voor
een volledig overzicht met betrekking tot de het trekkingsrecht en de cofinanciering per GRgemeente per jaar uit de herstructureringsfaciliteit zie de bijlage.
Zowel de begroting van 2012 als de meerjarenbegroting voorziet niet in de cofinancieringsgelden.
Dit is een gevolg van de decentralisatie door het Rijk die door middel van bezuinigingen in de
begroting opgevangen moet worden. Voorgesteld wordt om voor 2012 het benodigde bedrag ten
laste van het weerstandsvermogen van de Risse Groep te brengen. Voor 2013 tot en met 2018 het
bedrag structureel opnemen in de begroting 2013 en volgende jaren. Voorgesteld wordt om
structureel € 77.587,-- op te nemen in de begroting en het meerdere voor 2013 (€ 15.518,--),
2014 (€ 108.623,--) en 2015 (€ 15.518,--) ten laste van het budget nieuw beleid a.g.v. verlening
afschrijvingstermijn te brengen.
Het beschikbaar stellen van deze gelden is een verbindende voorwaarde om in te stemmen met het
voorstel.
Om aan de herstructureringsfaciliteit deel te nemen moet het verzoek uiterlijk op 30 april 2012
door de commissie herstructurering Wsw ontvangen te zijn. Op dit moment wordt hard gewerkt
aan het opstellen van het herstructureringsplan aan de hand van de uitgangspunten zoals
verwoord in het Position Paper WWNV.
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;
agenderen als hamerstuk.

¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


D66 vraagt of in een financiële paragraaf in het raadsvoorstel kan worden
aangegeven uit welke reserve de middelen worden gehaald en hoeveel er dan
nog over is. De PvdA vraagt zich af of het bedrag aan cofinanciering ten laste
mag worden gebracht van het weerstandsvermogen. Het CDA sluit zich bij deze
vraag aan. Weert Lokaal geeft aan dat het geld wordt gehaald bij de Risse om
een transitievoordeel voor de Risse te krijgen en dat dit dus kan. De VVD sluit
zich bij de eerdere vragen aan.

VOORSTEL COLLEGE
De raad voorstellen om in te stemmen met:
1. het beschikbaar stellen van een cofinanciering van €620.699 over de periode 2012-2018 om
zodoende trekkingsrecht te kunnen ontlenen aan de herstructureringsfaciliteit Wsw.
2. Het benodige bedrag aan cofinanciering voor het jaar 2012 ten laste te brengen van het
weerstandsvermogen van de Risse Groep.
3. De bedragen voor 2013 tot en met 2018 structureel op te nemen in de begroting van 2013 en
volgende jaren.

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 6 maart 2012;

besluit:
1. Instemmen met het beschikbaar stellen van een cofinanciering van €620.699 over de periode
2012-2018 om zodoende trekkingsrecht te kunnen ontlenen aan de herstructureringsfaciliteit Wsw.
2. Instemmen met het voor het jaar 2012 benodigde bedrag aan cofinanciering ten laste te
brengen van het weerstandsvermogen van de Risse Groep.
3. Instemmen met het structureel opnemen van de bedragen voor 2013 tot en met 2018 in de
begroting van 2013 en volgende jaren.

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

