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Breukelen, 1 mei 2018

Geachte heer Kraaij, beste Ton,

Op 6 april ontving ik jullie uitgebreide advies. De OR adviseert negatief ten aanzien van de
besluitvorming over de organisatorische en personele (inrichtings-) aspecten als het gaat om de
opheffing van de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven zoals die zijn beschreven in de lokale
inrichtingsplannen van de deelnemende gemeenten en de business case WIL. U wilt uw advies
heroverwegen als door de deelnemende gemeenten wordt toegezegd dat de stichtingen worden
opengezet voor de instroom vanuit nieuw beschut en de brede doelgroep (Participatiewet) en dat
wordt toegezegd door de deelnemende gemeenten dat de onderlinge afstemming tussen gemeenten,
WIL en de stichtingen voor 1 januari 2019 is geregeld.
In mijn brief van 19 april jl. heb ik u een 1e reactie gegeven. Dit heeft geresulteerd in een speciaal
‘ontbijtoverleg’ op 25 april jl. In deze bijeenkomst, waarbij de directeur van PAUW, de voorzitter van
het bestuur ( wethouder van Vianen) en de wethouders van De Ronde Venen en IJsselstein aanwezig
waren, is uitgebreid over uw zorgen met betrekking tot de stichtingen gesproken. Afgesproken is om
een nieuw tekstvoorstel te maken waarin de intentie van de gemeenten met de stichtingen toegelicht
wordt. Dit afgestemde, en breed gedragen, tekstvoorstel treft u hierna aan.
De Stichtingen
“In het kader van de opheffing van de GR PAUW Bedrijven gaan de zes gemeenten zelf de uitvoering
van de Wsw op zich nemen. Zij zullen daarbij voldoen aan de wettelijke verplichtingen die de Wsw aan
hen stelt. De Wsw’ers komen bij de verschillende gemeenten in dienst en die gemeente is
verantwoordelijk voor het aanbieden van arbeid zoals in de Wsw bedoeld. Namelijk: arbeid, gericht op
het behouden dan wel het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de werknemer mede met het
oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale omstandigheden.
Een deel van de huidige taken van de GR PAUW Bedrijven betreft het aanbieden van beschut werk.
Om dit beschutte werk veilig te stellen in het kader van de transitie van de Wsw taken, hebben de
gemeenten besloten om vier stichtingen op te richten. Tegelijkertijd zijn de gemeenten zich er van
bewust dat het daarmee niet klaar is. Want zij zullen tot de laatste Wsw’er met pensioen gaat deze
voorzieningen moeten bieden. Zij zullen dus moeten zorgen dat de stichtingen toekomstbestendig zijn.
Daarom kijken zij naar de stichtingen in een breder perspectief.
De gemeenten weten van zeer nabij dat er altijd mensen zullen zijn met een arbeidsbeperking.
Mensen die vroeger onder de Wsw vielen of onder de Wajong en nu onder de participatiewet (Nieuw
beschut) en mogelijk in de toekomst onder weer een andere wet. Gemeenten zullen altijd de zorg
hebben voor deze doelgroep(en). De gemeenten willen dat doen door maatwerk te bieden. Dus elke
keer weer kijken, met de persoon zelf en direct betrokkenen, wat de best passende vorm van arbeid
is. De verwachting is dat met de instroom vanuit de participatiewet en vanuit andere doelgroepen er
genoeg kritische massa zal zijn voor de toekomstbestendigheid van de stichtingen. Deze kritische

massa (volume) is noodzakelijk om de continuïteit van de stichtingen ook op de langere termijn te
garanderen.
De nieuwe stichtingen worden de voorkeurspartner voor de aangesloten gemeenten bij een van de
vier stichtingen. Voorkeurspartner houdt in dat mensen uit de participatiewet Nieuw-beschut of vanuit
andere doelgroepen die niet op een passende arbeidsplaats bij een reguliere werkgever geplaatst
kunnen worden, een passende arbeidsplaats kunnen vinden binnen een van de nieuw op te richten
stichtingen.
De gemeenten hebben het beeld dat de stichtingen, indien dat past voor een persoon, ook een plek
kunnen zijn om bijvoorbeeld weer te wennen aan regelmatig werken, of om te onderzoeken wat
iemands competenties zijn om daarna door te stromen. De gemeenten zien de stichtingen niet als een
plek waar je eenmaal aan het werk zijnde niet meer weg zult gaan. Van de stichtingen en haar leiding
wordt verwacht dat zij zich actief zullen richten op de verwerven van opdrachten en het inzetten op
opleiding en ontwikkeling van haar mensen
De gemeenten verbinden zich bestuurlijk aan de stichtingen. De stichtingen zullen geen ‘externe
leverancier’ zijn waar slechts plekken ingekocht worden. De vier Lekstroomgemeenten nemen het
eigenaarschap van de Stichting BeschutWerk Lekstoom voor hun rekening. De gemeente Stichtse
Vecht voor de Stichting BeschutWerk SV. Vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheid zullen zij
richting geven aan en toezien op de ontwikkelingen binnen de stichtingen. De oprichtingsakten en
statuten zullen aan de OR van PAUW Bedrijven ter inzage aangeboden worden.“
Deze tekst zal integraal onderdeel zijn van de organisatie/inrichtingsplannen die aangeboden worden
aan de colleges en de raden van de betrokken gemeenten.
Conform afspraak verzoek ik u deze tekst op 2 mei in uw eigen overleg te bespreken en mij zo snel
mogelijk te informeren over het resultaat van de bespreking en de status van uw definitieve advies.
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