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Informant:

Notitie "Verkenningen modernisering Wet sociale werkvoorziening, oktober 2007"
Verbeteragenda +
notitie aan gemeenteraden van Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle:
Verbeteracties Wezo, modernisering Wsw en fundamentele herbezinning d.d. 23-82007
Rapport Ernst & Young: "Reflectie, bezinning en actie; oplossingsrichtingenvoor een
financieel gezonde uitvoeringsorganisatie, 18 juni 2007."

R. Bolhuis

E. r.bolhuis@dalfsen.nl
T. (0529) 438914
Voorstel:
1. Kennis nemen van de raadsnotitie Verkenningen modernisering Wet sociale werkvoorziening.
2. De rijksbijdrage voor de Sociale Werkvoorziening over de jaren 2008 en 2009 en volledig
beschikbaar te stellen voor de Wezogroep NV (met uitzondering van het geld dat is bestemd voor
de ca. 3 WSW-ers die bij een ander werkvoorzieningsschap werkzaam zijn), en de begroting 2008
hierop aan te passen.
3. De mogelijkheid open houden om vanaf 2010 de rijksbijdrage aan te wenden voor andere
uitvoeringsaspecten in het kader van de sociale werkvoorziening.
4. Alhoewel is te voorzien dat aanvullende gemeentelijke bijdragen nodig zijn, in de begroting 2008
vooralsnog geen extra middelen op te nemen. Rapportage aan de Raad zal geschieden bij
Voorjaars- en Najaarsrapportage.
5. In de komende twee jaar de verantwoordelijkheid voor WSW op te dragen aan de
Gemeenschappelijke Regeling Wezo. Deze periode gebruiken om een nadere analyse op te
stellen op basis van de gemeentelijke opgaven zoals genoemd in de Raadsnotitie inclusief de
vraag naar eventuele uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket.
6. Akkoord te gaan met de verbetervoorstellen van Wezo

Inleiding:
In de planning voor de Gemeenteraad is opgenomen dat in november de Raad een notitie van het college
zal ontvangen over de ontwikkelingen met betrekking tot de modernisering van de Wet sociale
werkvoorziening. Daartoe is bijgaande notitie opgesteld. De notitie is te beschouwen als een discussienota
op basis waarvan de Raad een richting kan aangeven voor toekomstig beleid en uitvoering.
Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de specifieke situatie van de uitvoeringsorganisatie
Wezo onder de aandacht van de Raad te brengen.
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Beleidskader en rol gemeente:
In de Wet sociale werkvoorziening is vastgelegd dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben voor deze
voorziening. In het wetsvoorstel Modernisering WSW wordt deze taak scherper aangezet. Naast
bestuurlijke en financiële aspecten kunnen gemeenten ook beleidsmatig bepaalde keuzes maken. Zodra
het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd en formeel van kracht wordt, zullen in
de loop van 2008 meer beleidsmatige aspecten aan de Raad worden voorgelegd.
Alternatieven:
Op dit moment zijn de alternatieven beperkt. Er is uit het verleden een uitvoeringsstructuur opgezet met
een bepaald kostenniveau. De rijksbijdrage zal vooralsnog volledig moeten worden aangewend om de
bestaande structuur in stand te houden.
Financieel kader:
Voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening wordt een rijksbijdrage per gemeente vastgesteld. Zoals
het er nu naar uitziet is dit niet voldoende om de totale exploitatiekosten te dekken. Er zijn nog te veel
onzekerheden om vast te kunnen stellen hoe hoog de bijdrage van de gemeente moet zijn die uit de
algemene middelen moet worden gefinancierd.
Communicatie:

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
L.V. Elfers

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart
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