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ONDERWERP
Kennisnemen van de evaluatie van de afbouw ID- en WIW-regelingen.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Met de komst van de WWB in 2004 zijn de ID- en WIW-regelingen komen te vervallen. Destijds
heeft de gemeenteraad besloten te streven naar een afbouw van deze regelingen zonder
gedwongen ontslagen. De medewerkers die werken in het kader van de oude WIW (wet
inschakeling werkzoekenden) zijn in dienst bij de Risse en zijn al dan niet gedetacheerd bij een
werkgever. Het is de bedoeling dat de werkgever een inleenvergoeding betaald.
De medewerkers die werken in het kader van de oude ID (In- en Doorstroombanen) zijn in dienst
van werkgevers die maandelijks een loonkostensubsidie ontvangen.
PROBLEEMSTELLING
Het participatiebudget zal de komende jaren sterk afnemen. Deze ontwikkeling en het gegeven dat
de ID- en WIW-regelingen een groot beslag leggen op het participatiebudget hebben uw raad doen
besluiten op 14 juni 2011 in te stemmen met het beëindigen van de WIW- en ID- regelingen per 1
januari 2013. Toegezegd is om uw raad een voorstel voor te leggen waarin een evaluatie van de
afbouw ID- en WIW-regelingen wordt gepresenteerd.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
ID
Er vallen in Weert in totaal zes personen onder de oude ID-regeling. Deze werknemers zijn in
dienst van de gemeente Weert (4) en PSW (2). De ID-medewerkers in dienst van de gemeente
Weert vallen onder het re-organisatiebesluit en kunnen hierbij gebruik maken van alle faciliteiten
die de medewerkers van de gemeente Weert zijn toegekend. Voor één ID-medewerker in dienst
van PSW geldt dat deze per 1-1-2013 wordt overgenomen door PSW zonder dat er nog sprake is
van loonkostensubsidie. Voor de andere medewerker van PSW geldt dat deze persoon nog in
begeleiding zit maar dat de kans op een regulier dienstverband zonder loonkostensubsidie voor 11-2013 groot is.
Hieronder volgt schematisch de tussenstand per 1-3-2012 van de afbouw van ID-regelingen.
Resultaat
Aantal
Onderdeel FLOW-traject
4
Regulier dienstverband zonder loonkostensubsidie
1
In begeleiding
1
Totaal
6
WIW
Er zijn diverse acties ondernomen in het kader van het beëindigen van de WIW-regeling richting de
werknemers. Zo is er in een zevental gevallen de werknemers die binnen vijf jaar met pensioen
zouden gaan een vaststellingsovereenkomst aangeboden waarbij er sprake is van financiële
compensatie. Hierbij is maatwerk toegepast. Daarnaast bleek dat drie personen met een WIWdienstverband beschikten over een WSW-indicatie. Voor deze drie personen geldt dat het WIWdienstverband omgezet is naar een WSW-dienstverband. In één geval heeft de werkgever besloten
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om vooruitlopend op de beëindiging van de regeling meer inleenvergoeding te gaan betalen. Er is
goede hoop dat deze persoon voor 1-1-2013 wordt overgenomen door de werkgever. Voor een
drietal WIW’ers geldt dat ze nog in begeleiding zijn en dat er naar een maatwerk-oplossing gezocht
wordt. Hierbij geldt voor één persoon dat er mogelijk alsnog voor een vaststellingsovereenkomst
wordt gekozen en dat één persoon mogelijk nog in aanmerking komt voor een WSW-indicatie (van
vóór 15 mei)en hiermee voor een WSW-dienstverband. In het voorstel van 14 juni 2011 werd er
gesproken over in totaal 15 WIW’ers het bleek echter in totaal om 16 WIW’ers te gaan.
Hieronder volgt schematisch de tussenstand per 1-3-2012 van de afbouw van WIW-regelingen.
Resultaat
Uitstroom bereiken 65-jarige leeftijd
Uitstroom vaststellingsovereenkomst
Uitstroom n.a.v. omzetting naar WSW dienstverband
Meer inleenvergoeding betaald door de werkgever
In begeleiding
Totaal

Aantal
2
7
3
1
3
16

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:


De SP geeft aan dat het goed is dat er nog maar zo weinig mensen begeleid
hoeven te worden.

VOORSTEL COLLEGE
De raad voorstellen om kennis te nemen van de evaluatie van de afbouw ID- en WIW-regelingen.

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 13 maart 2012;

besluit:
Kennisnemen van de evaluatie van de afbouw ID- en WIW-regelingen.

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

