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Werkbedrijf Stichtse Vecht

• Voorgeschiedenis

- Collegebesluit 20 juni (met name punt 5):

“De ambtelijke organisatie opdracht te geven om de mogelijkheden voor de vorming van een 
Stichtse Vechts Werkbedrijf voor arbeidsontwikkeling en –plaatsing te onderzoeken.”

Dit onderdeel van het collegebesluit is nu uitgewerkt en voorzien van een advies. 

- Raadsdebat en –besluit 26 september, met name: 
- nadrukkelijke geuite zorg voor doelgroep beschut; 
- uitgesproken steun voor lijn ‘een locatie in Breukelen’ te openen/open te houden.  
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Werkbedrijf Stichtse Vecht

• Adviezen van derden (1)

- Eind juli advies gevraagd aan Adlasz: verken de mogelijkheden voor een Werkbedrijf 
Stichtse Vecht, rekening houdend met uitgangspunten dienstverleningsmodel en 
beschikbaar cijfermateriaal van PAUW.

- Conclusies/aanbevelingen:
- Conclusie: Werkbedrijf conform dienstverleningsmodel (beleidsregie, (publieke) 

samenwerking) waarschijnlijk niet mogelijk per 01-01-2019.
- Conclusie: Blijft over een lokale oplossing, aansluitend bij huidige praktijk met geringe 

investeringen.
- Aanbeveling: Zet huidige re-integratie activiteiten voort; beschut werk elders 

organiseren; detacheringsconstructie opzetten; werkgeversdienstverlening in 
samenhang met arbeidsontwikkeling organiseren en beleidsmatig openstaande 
punten regelen.
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Werkbedrijf Stichtse Vecht

• Adviezen van derden (2)

- Medio september advies gevraagd aan Radar: businesscase werkbedrijf Stichtse Vecht.
- Radar heeft drie alternatieven uitgewerkt:

1 Werkbedrijf voor uitsluitend beschut werk; governance ‘Stichting Beschut 
IJsselstein’; kosten locatie voor Stichtse Vecht.

2a Werkbedrijf voor beschut werk plus brede doelgroep; governance beschut bij 
de Stichting Beschut; voor het overige governance Stichtse Vecht.

2b Werkbedrijf voor beschut werk plus brede doelgroep; governance voor het 
geheel Stichtse Vecht.
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Werkbedrijf Stichtse Vecht

• Adviezen van derden (3)

- Adlasz en Radar: geen der scenario’s is in financiële zin duurzaam te exploiteren i.v.m. 
krimpende doelgroep en teruglopende rijksmiddelen.

- Radar: Werkbedrijf voor beschut plus brede doelgroep verdient de voorkeur boven 
Werkbedrijf voor alleen beschut.

- Radar: lastig om definitieve uitspraken te doen wegens ontbreken businesscases voor 
‘Stichting Beschut’ en GR WIL; daarom op kostenposten bepaalde aannames gedaan.

- Radar: vorming Werkbedrijf gaat tegen de trend in; Participatiewet gaat uit van ‘inclusieve 
arbeidsmarkt’ bij ‘echte werkgevers’.

- Radar: onvoldoende zicht op mogelijke gemeentelijke dekkingsmiddelen (de gemeentelijke 
bijdrage blijkt gering lager (€ 15.000 in 2019) dan in de Programmabegroting 2018 ev is 
opgenomen).
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Werkbedrijf Stichtse Vecht

• Inventarisatie van functionaliteiten

- De kern: Wsw-medewerkers uit Stichtse Vecht met een Wsw-indicatie die beschut moeten 
werken en wiens ontwikkeling niet zal leiden tot een ‘echte baan’ (totaal ca 63-65 
arbeidsplaatsen incl. ‘bufferplekken’ en Wsw-medewerkers uit De Ronde Venen (inkoop voor 7 
personen). Totale doelgroep Wsw per 01-01-2019: ca 130 personen.

- Toe te voegen functionaliteiten (voor de ‘brede’ doelgroep): 
- activiteiten in het kader van arbeidsontwikkeling, doelgroep B en C (150 + 70),
- activiteiten in het kader van maatschappelijke plaatsing en participatie, doelgroep D (190),
- arbeidsmatige dagbesteding, deels doelgroep E (305),
- ruimte voor certificeerbaar praktijkonderwijs (vorkheftruckchauffeur, horeca-opleiding in 

bedrijfsrestaurant etc.),
- kantoorruimte voor startende ondernemers,
- sociale coöperatie,
- enz.

11-1-2018 7



Werkbedrijf Stichtse Vecht

• Mogelijke locatie

De Corridor 8, huidige vestiging PAUW Bedrijven in Breukelen.
- Indeling grofweg: 1.100 m2 kantoorruimte, 2.000 m2 productieruimte en 2.000 m2 magazijnen.
- Eigendom van de GR PAUW Bedrijven (evenals vestiging Baden Powellweg, IJsselstein).
- Boekwaarde Breukelen (2013): 3,4 miljoen.
- Actualisatie taxatie loopt (geldt ook voor IJsselstein).

Alternatieven in Stichtse Vecht (combi productieruimte met magazijnen) in beperkte mate 
beschikbaar voor ca € 45 per m2. 
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Werkbedrijf Stichtse Vecht

• Bestuurlijk traject bij PAUW Bedrijven

- AB PAUW heeft op 18 oktober 2017 geconstateerd dat meer dan de helft van de colleges 
van de deelnemende gemeenten tot opheffing van de GR besloten heeft.

- Daarmee is de opheffing (per 1 januari 2019) een feit.
- 3 lijnen PAUW (going concern, liquidatie en ont/invlechting bij gemeenten)
- Alle activa en passiva moeten in de liquidatiefase PAUW Bedrijven (vanaf nu tot ca. 01-01-

2019) worden afgewikkeld.
- Bestuur PAUW besluit op 13 december 2017 over de wijze van vervreemding van de 

panden inclusief prijsbepaling 
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Werkbedrijf Stichtse Vecht

• Overleg met een vastgoed-exploitant

- Contact gelegd met een grote vastgoed-ondernemer. 
- Deze is in principe bereid het pand De Corridor 8 Breukelen, gebaseerd op huidige 

boekwaarde, ‘triple netto’ gedurende 10 jaar verhuren aan de gemeente voor € 200K per 
jaar (ca € 35 per m2).

- In afwachting van verder onderzoek en politieke besluitvorming is dit overleg opgeschort.

Aanvulling: aankoop met financiering door Stichtse Vecht is goedkoper, ca € 60.000 in 2019.  
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Werkbedrijf Stichtse Vecht

• Financiële paragraaf

Constateringen door financiën Stichtse Vecht:
• Vorming Werkbedrijf heeft komende jaren relatief geen grote budgettaire gevolgen.
• Niet in de businesscase opgenomen (ongeoormerkte en vrij besteedbare) rijksmiddelen van ca 

€ 258K per jaar blijven beschikbaar.

Businesscase Werkbedrijf
Arbeidsonwikkeling scenario 2b

2019 Radar 2019
gemeente

2020 
gemeente

2021 
gemeente

2022 
gemeente

Totaal lasten € 1.866.725 € 1.723.827 € 1.673.588 € 1.623.349 € 1.597.629

Totaal opbrengsten € 681.972 € 459.136 € 454.610 € 450.203 € 445.910

Bedrijfsresultaat € 1.184.753 € 1.264.691 € 1.218.978 € 1.173.146 € 1.151.719

Dekking in begroting € 1.032.000 € 1.279.700 € 1.209.100 € 1.147.700 € 1.136.700

Netto resultaat € 152.753 € 15.009 € 9.878 € 25.446 € 15.019
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Werkbedrijf Stichtse Vecht

• Financiële paragraaf (2)

Toelichting verschillen tussen nu en eerder genoemde bedragen (Radar scenario 2b):
1. Lasten zijn € 142.900 lager (onvoorzien geschrapt € 66.100, besparing koop/huur € 59.400 en 

indexering kosten geschrapt € 17.400) 
2. Opbrengsten zijn € 222.900 lager (dekking integratieuitkering WWB klassiek € 257.800 niet in 

exploitatie Werkbedrijf meenemen, inkoop van DRV € 35.000)
3. Bedrijfsresultaat is daardoor € 1.264.700- (€ 79.900 lager dan bij Radar). De dekking hiervan wordt 

gevormd door € 247.700 vrijval gemeentelijke bijdrage PAUW Bedrijven plus € 1.032.000 
integratieuitkering Wsw-deel.

4. Integratieuitkering WWB klassiek (€ 257.800) blijft geheel beschikbaar om daarvan re-
integratieinstrumenten in te kopen (was in eerder beeld meegenomen als dekking Werkbedrijf).

Terzijde: van de integratieuitkering WWB klassiek werd in het nabije verleden inhuur klantmanagement 
betaald. Verder is de afgelopen jaren aan PAUW Bedrijven gemiddeld € 80.000 meer betaald dan 
begroot. Mijn conclusie: Werkbedrijf is niet alleen een probaat middel om de brede doelgroep van 
dienst te zijn, het is in financieel opzicht waarschijnlijk ook gunstig te exploiteren.11-1-2018 12



Werkbedrijf Stichtse Vecht

• Voorstel en argumenten

Voorstel

We stellen u voor om per 01-01-2019 een Werkbedrijf Stichtse Vecht mogelijk te maken conform scenario 
2b van Radar, te vestigen op De Corridor 8, de huidige vestiging van PAUW Bedrijven.

Argumenten

• Een Werkbedrijf conform voorstel is voor de langere termijn (ca 10 jaar) financieel houdbaar;
• Het realiseren van een Werkbedrijf in deze vorm voldoet aan de politiek-bestuurlijke wens om de 

huidige populatie comfort te bieden;
• Tegelijkertijd biedt een Werkbedrijf in deze vorm mogelijkheden om te werken aan de ontwikkeling 

van de clusters arbeidsontwikkeling en maatschappelijke plaatsing en –participatie, in combinatie met 
werkgeversdienstverlening.
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Werkbedrijf Stichtse Vecht

• Kanttekeningen

• Het vormen van een Werkbedrijf is niet ‘in de geest van de Participatiewet’ en gaat voorbij aan de 
aanleiding van de discussie over PAUW, echter in den lande zijn recent meerdere werkbedrijven 
opgericht die het bedienen van de brede doelgroep beogen: Rijnvicus, Stroomopwaarts, Rijk van 
Nijmegen.

• Een Werkbedrijf in deze vorm is niet conform dienstverleningsmodel. Met dit voorstel zorgt de 
gemeente voor een vangnet voor kwetsbare burgers die ondersteuning nodig hebben en organiseert 
de toegang tot ondersteuning en zorg dicht in de buurt (punt 6, Visie en Uitgangspunten Sociaal 
Domein).

• Alternatieven voor een Werkbedrijf in de voorgestelde vorm zijn, gelet op het vereiste tempo en 
beschikbaarheid van gegevens onvoldoende onderzocht en/of doorgerekend.

• Het verwerven van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente; echter de aankoop van een pand voor 
een Werkbedrijf kan worden gelegitimeerd vanuit het beoogd maatschappelijk belang (punt 7, Visie 
en Uitgangspunten Sociaal Domein).

• De nu voorgestelde structuur is op lange termijn (> 10 jaar) naar de huidige inzichten financieel niet 
houdbaar; tegen die tijd is de doelgroep veel kleiner, waardoor het aanzienlijk eenvoudiger wordt 
andere maatregelen te treffen.
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Werkbedrijf Stichtse Vecht

• Risico’s en beheersmaatregelen

• Risico’s pand
• Beschikbaarheid van het pand (in de plannen gaan we uit van 01-01-2019)
• Verwervingsprijs van het pand (in de plannen gaan we uit van boekwaarde € 3,4 mln)
• Staat van onderhoud van het pand (in de plannen gaan we uit van ‘goed’)

• Risico’s politieke besluitvorming
• Eigenaar (GR PAUW Bedrijven) verkeert in liquidatie; onderhandelingen
• Wat als de raad niet akkoord is; terugvaloptie IJsselstein; gevolgen voor de doelgroep; gevolgen 

voor lopende opdrachten (en opdrachtgevers) Breukelen.
• Beheersmaatregelen pand

• Bestuurlijke invloed in PAUW-bestuur aanwenden
• Zelf ook taxatie laten uitvoeren
• Bestuurlijke druk uitvoeren op uitvoering meerjarenonderhoudsplan
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