College-reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht naar aanleiding van
door de adviesraad uitgebracht advies over het organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht.

Stichtse Vecht, 8 mei 2018,
Dames en heren van de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht,
Hartelijk dank voor de voortvarendheid waarmee u het adviestraject aan het college van B&W van
Stichtse Vecht ten aanzien van het organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht heeft
aangepakt. Wij hebben u ten aanzien van deze zaak op 20 februari gevraagd advies uit te brengen.
Uw advies van 14 maart is in goede orde ontvangen. Het zal betrokken worden in de definitieve
besluitvormingsprocedure rond de ontmanteling van PAUW Bedrijven en de opvolging daarvan. Bij dit
proces zijn, zoals u weet, vele partijen betrokken.
Het voorgenomen besluit van het college van 20 februari, waarover u nu advies heeft uitgebracht, is
ook genomen in de colleges van IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen en De Ronde Venen. In die
gemeenten is ook de lokale adviesraad om advies gevraagd. Voorts is het voorgenomen
collegebesluit voorgelegd aan de ondernemingsraden van de zes PAUW-gemeenten, evenals aan de
OR van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom en uiteraard aan de OR van
PAUW Bedrijven.
De gevraagde adviezen hebben we begin april 2018 ontvangen. De colleges (en vervolgens
gemeenteraden) ontvangen nu een definitief voorstel, waarin de advisering van alle adviesorganen is
verwerkt.
De door uw Adviesraad gemaakte op- en aanmerkingen zijn ambtelijk verwerkt in een reactiematrix.
Omdat u in uw advies van 14 maart verwijst naar eerder ingenomen standpunten en adviezen hebben
we de reactiematrices naar aanleiding van uw adviezen van 13 januari en 21 juli 2017 aangevuld. Dit
overzicht is u op 19 maart 2018 toegestuurd. In dat document zijn de ambtelijk voorbereide
antwoorden van het college op uw advies verwerkt.
Het voornemen was om de inhoud van de reactie-matrix in eerste instantie op ambtelijk niveau met uw
Adviesraad te bespreken. Daarvoor werd een afspraak gemaakt voor 17 april, die helaas op het
laatste moment geen doorgang kon vinden. Een nieuwe afspraak kon helaas, ondanks pogingen
daartoe van uw zijde, niet meer worden gemaakt.
Wij voelen ons in onze voornemens voor de toekomstige inrichting van de Wsw gesteund door uw
inbreng. Zoals u weet is de dienstverlening in Werkbedrijf Stichtse Vecht ten behoeve van de brede
doelgroep Participatiewet in ontwikkeling. De huidige plannen voorzien in het zeker stellen van werk
ten behoeve van de inwoners van Stichtse Vecht die een Wsw-indicatie hebben, alsmede voor
degenen uit andere gemeenten die op het uitvoeren van beschut werk en in de groenvoorziening
aangewezen zijn.
Wij zullen bij de verdere uitwerking en implementatie van Werkbedrijf Stichtse Vecht zoveel mogelijk
rekening houden met hetgeen door u naar voren is gebracht.
Namens het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

