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Aan de gemeenteraad 

Voorgesteld Besluit

1. Het college opdracht geven om de uitvoering van de Wsw te transformeren conform de richting 
zoals omschreven in het lokaal transformatieplan Wsw en het transitieplan PAUW Bedrijven.

2. Het college toestemming geven tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling PAUW 
Bedrijven en alle noodzakelijke maatregelen in gang te zetten.

3. Instemmen met het dekken van de kosten van implementatie van het transformatieplan over de 
periode 2017 en 2018 tot een bedrag van € 40.000 voor 2017 en € 140.000 voor 2018 uit de 
risicoreserve sociaal domein en daartoe de 12® begrotingswijziging van de meerjarenbegroting 
vaststellen.

Samenvatting

Stichtse Vecht is sedert begin 2016 samen met de andere gemeenten binnen de GR PAUW 
Bedrijven bezig om de sociale werkvoorziening toekomstbestendig in te richten. Dat wil zeggen dat 
de gevolgen van de krimp van het aantal werknemers en het teruglopen van de rijksmiddelen zoveel 
mogelijk worden weggenomen, en dat in de uitvoering er een synergie met de Participatiewet kan 
plaatsvinden. Daarbij is uitgangspunt dat de positie en de rechten van de WSW werknemers 
gegarandeerd worden en dat kennis en ervaring van de PAUW medewerkers behouden blijft.

In de raadsvergadering van 4 april heeft het college voorgesteld om in een transformatieplan meer 
duidelijkheid te geven over de toekomstige vorm van de sociale werkvoorziening, om zo de raad 
beter in staat te stellen een gefundeerd besluit te nemen over transformatie of opheffen van de 
gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven.

Dit plan ligt nu voor. Het is het resultaat van een zorgvuldige analyse van de mogelijkheden voor 
enerzijds het inrichten van een toekomstbestendige uitvoering van de sociale werkvoorziening en 
anderzijds voor het borgen van werkgelegenheid voor zowel de WSW- als niet-regeling-gebonden
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werknemers van PAUW. Deze analyse is in samenwerking met de overige gemeenten en PAUW 
Bedrijven opgesteld.

Duidelijk was dat voortzetting van PAUW Bedrijven in de huidige vorm (een bedrijf) geen toekomst 
heeft, maar dat toch het gezamenlijk inrichten van bepaalde onderdelen van de sociaie 
werkvoorziening de beste opiossing is voor zowel de positie van de werknemers en de voorzetting 
van lopende contracten als de synergie met de uitvoering van de Participatiewet.

In de sociaie werkvoorziening zijn drie belangrijke onderdelen te onderscheiden. Op elk van die 
onderdelen hebben de zes gemeenten in onderlinge afstemming, 6n met PAUW Bedrijven, 
verkenningen uitgevoerd naar de meest efficiente opiossing, waarbij naast borging van de belangen 
van de betrokkenen, ook gekeken is naar kostenbeheersing. Deze verkenningen zijn neergelegd in 
zes lokale transformatieplannen, die onderling samenhangen.

De essentiSle onderdelen van de sociaie werkvoorziening, rond welke de transformatie zich afspeelt, 
zijn de volgende;
1. uitvoering van het beschut werk,
2. het werkgeverschap,
3. het gedetacheerd werk.

In het lokaal transformatieplan van Stichtse Vecht wordt elk van deze onderdelen uitgewerkt.

1. Het beschut werk wordt ondergebracht in een stichting, waarin alle gemeenten deelnemen. In de 
stichting is tevens de begeleiding ondergebracht. Voor deze vorm is gekozen om meerdere redenen.

een geclusterde uitvoering van het beschut werk behoudt de noodzakelijke flexibiliteit van inzet 
van de medewerkers, i.c. het “werken op locatie” (WOL). Een grote opdracht, waarbij het werk 
op de locatie van de opdrachtgever plaatsvindt, kan op deze wijze behouden blijven voor de 
komende jaren. Het aantal in te zetten medewerkers varieert bij deze uitvoering sterk, 
afhankelijk van pieken of dalen in het werk. De stichting fungeert hier als buffer, 
de caseload voor de begeleiders kan gelijk blijven; bij ene opsplitsing zou deze kleiner worden, 
6§n aanspreekpunt voor opdrachtgevers blijft gehandhaafd,
een vangnetmogelijkheid voor terugval vanuit gedetacheerd of anders is goed realiseerbaar, 
de gemeenten hebben op deze wijze een uitvoering op afstand ingericht, terwiji de gemeenten 
toch optimale sturingsmogelijkheden hebben,
hierdoor kan gericht worden ingezet op arbeidsontwikkeling en zelfontplooiing,
de gemeenten zijn niet eigenaar, er is dus geen financiele verantwoordelijkheid voor de
exploitatie,
de krimp van het bestand, zowel door verloop als uitstroom, kan zonder problemen voor de 
gemeenten plaatsvinden,
deelname in de stichting is te verkiezen boven inkoop bij de stichting omdat btw-afdracht en 
aanbestedingsregels worden vermeden.

Het college van IJsselstein is voornemens om het bedrijfspand van PAUW in die gemeente van 
PAUW te kopen bij de afwikkeling en die voor de stichting beschut werk ter beschikking te stellen. 
Volgens de huidige raming is de capaciteit van dit gebouw toereikend hiervoor.

2. Het werkgeverschap.
De gemeente is de formele werkgever van de WSW medewerker en dat blijft zo. De uitvoering van 
het werkgeverschap evenwel, de “backofficetaken", vindt plaats binnen de kaders van de eigen CAO 
en kent een aantal specifieke kenmerken, die de huidige PAUW medewerkers goed uitvoeren. Om
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die reden richten we de backoffice centraal in bij de GR WIL van de Lekstroomgemeenten. Stichtse
Vecht (en De Ronde Venen) kopen dienstverlening bij de WIL in.

3. Het gedetacheerd werk.
Een deel van het werk wordt uitgevoerd op basis van individuele of groepsdetachering. De 
gemeente waardit werk plaatsvindt wordt aanspreekpunt voor de betreffende contractpartij. 
Voor de opdrachtgever is dit de meest heldere afspraak. Binnen Stichtse Vecht zijn ca. 20 fte. 
op deze basis werkzaam, afkomstig uit verschillende gemeenten. Voor de begeleiding van deze 
mensen richten wij een Werkteam binnen sociale zaken in, waarin medewerkers van PAUW 
voor begeleiding en accountmanagement kunnen worden opgenomen, die tevens op ontschotte 
wijze inzetbaar zijn voor de brede doelgroep.

In het transformatieplan zijn elementen van alternatieve modellen, o.a. diegenen die door de OR van 
in januari zijn gepresenteerd doorgevoerd. In bijiage 8 van het plan wordt uitvoerig behandeld, 
welke aspecten zijn meegenomen.

Het transformatieproces wil duidelijk maken, dat voor de WSW-werknemers het bestaande werk kan 
worden veilig gesteld. Daarnaast kan aan de niet-regeling-gebonden medewerkers een garantie 
van werk worden gegeven. De bijzonderheden daarvan zijn in het plan opgenomen.

Bijiagen
1. Het lokaal transformatieplan.
2. 12® begrotingswijziging.
3. Het transitieplan PAUW Bedrijven.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
wy willen de ontwikkeling van een zelfredzame samenleving stimuleren, een samenleving waarin 
iedereen naar vermogen kan deelnemen. Het verkrijgen en behouden van werk en de ontwikkeling 
van de eigen competenties zijn daarbij belangrijk. Op de wijze zoals neergelegd in het 
transformatieplan is behoud van werk gegarandeerd, kan ontwikkeling plaatsvinden en wordt 
toegewerkt naar een ontschotte werkwijze.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
De Participatiewet en de afsluiting van de WSW in 2015 noodzaakt de gemeente om keuzes te 
maken in de toekomstige uitvoering van de ondersteuning van inwoners op de weg naar werk. De 
gemeente heeft de taak om met name de inwoners die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt 
een inspanning te leveren. Deze transformatie van de WSW is een eerste stap in de richting van een 
meer ontschotte dienstverlening en ondersteuning.
Deze transformatie raakt direct aan de uitvoering van het dienstverleningsmodel sociaal domain. Het 
uitnemen van de WSW uitvoering uit het bestaande kader maakt het onderbrengen in nieuwe 
uitvoeringskaders noodzakelijk. De processen van transformatie WSW en herinrichting uitvoering 
sociaal domain vallen vanaf nu samen.

Argumenten
Het voortzetten van de huidige uitvoering van de WSW leidt in de toekomst tot problemen vanwege 
de terugloop in werknemers en het afnemen van de middelen. Het perspectief is een voordurende 
staat van reorganisaties. Daarom moet gezocht worden naar een manier waarin ondersteuning van 
de WSW doelgroep toekomstbestendig kan zijn, en waarbij tegelijk de deskundigheid en de ervaring 
van de medewerkers van het SW bedrijf niet verloren gaat, maar behouden kan blijven en ingezet 
voor meer groepen. In het transformatieplan wordt daartoe een aanzet gegeven.

Kanttekeningen
In de visie van Stichtse Vecht zou een volledig ontschotte uitvoering het ideaalbeeld zijn. We hebben 
echter te maken met het feit, dat de werknemers nu werk hebben, dat gecontinueerd moet worden 6n 
dat de opdrachtgevers van PAUW voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de bestaande 
afspraken. Die feiten hebben ons genoopt om die situatie als vertrekpunt te nemen.

Communicatie
De direct betrokkenen zijn door het gezamenlijk optrekken gedurende het proces tot nu toe volledig 
op de hoogte van het onderwerp. In de zomerperiode heeft samenpraak plaats gehad met de WMO 
adviesraad sociaal domain, met de Ondernemingsraad van PAUW Bedrijven en met de 
opdrachtgevers.

Financien, risico’s en indicatoren
De financifele paragraaf gaat om drie onderdelen: 1) de te verwachten kosten van liquidatie van de 
Gemeenschappelijke Regaling, 2) de verwachte structurele kosten van de uitvoering in de nieuwe 
situatie vanaf 2019 en 3) de kosten van implementatie van het lokaal transformatieplan.

1. De kosten samenhangend met de liquidatie zijn opgenomen in een transitieplan van PAUW 
Bedrijven. Op dit moment is dit nog niet vastgesteld door het algemeen bestuur van de GR. Bij 
de liquidatie hebben we te maken met kosten in verband met verkoop en afstoten van roerende 
en onroerende zaken. Een andere belangrijke component wordt gevormd door personele 
kosten, zoals een sociaal plan. De kosten voor Stichtse Vecht, zoals die nu naar voren komen, 
zullen een bedrag tussen € 250.000 en € 300.000 bedragen. Hierbij moeten we wel twee 
voorbehouden maken, namelijk de vaststelling van het transitieplan 6n de situatie voor wat 
betreft de waarde van de roerende en onroerende zaken op het moment van liquidatie. Wij
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2.

3.

komen in de loop van 2018 terug bij uw raad wanneer er meer definitieve cijfers voorhanden 
zijn, en met een begrotingswijziging met dekkingsvoorstel.
Ten aanzien van de structurele kosten in de nieuwe situatie stelt het college op basis van de 
huidige inzichten en berekeningen zoals neergelegd in het transformatieplan dat er geen grote 
verschillen met de huidige situatie verwacht worden. Er kan zelfs sprake zijn van een licht 
voordeel. Wij hebben hierbij echter nog geen rekening gehouden met kosten van een 
dependence in Stichtse Vecht (Werkbedrijf Stichtse Vecht). Ook op dit punt zullen wij u nader 
informeren als er een concreter beeld bestaat.
De kosten in samenhang met de implementatie van het transformatieplan zullen optreden over 
de periode 2017 (laatste kwartaal) en 2018. Dit betreft de kosten van inhuur voor 
projectmanagement. Deze ramen we op € 180.000 voor de gehele periode. Wij stellen voor 
deze kosten te dekken vanuit de risicoreserve sociaal domain. Dit volgens de volgende 
verdeling:

Omschrijving kostensoort
Projectleiding WSW
Projectleiding re-integratie
Specialistische adviezen
Totaal implementatiekosten

Jaar2017
€11.250
€18.750
€ 10.000
€ 40.000

Jaar2018
€45.000
€ 75.000
€20.000

€ 140.000

Totaal
€ 56.250
€ 93.750
€ 30.000

€ 180.000

Risico’s
BTW problematiek (BTW Compensatiefonds). Het streven is om diensten, die worden ingekocht, 
BTW vrij te houden. Indian dat niet lukt, onderzoek we of de in rekening gebracht BTW kan 
worden gecompenseerd vanuit het Compensatiefonds.

Dit alias is opgenomen in het transitieplan van PAUW Bedrijven, dat op het moment van 
schrijven nog niet is vastgesteld.

Na besluitvorming in de raden wordt een liquidatieplan opgesteld. Daaruit blijken (onder meer) 
de lasten en de baten. Op dit moment is er dus nog geen volledig zicht op alle kosten. Hieruit 
kunnen nog financiSle risico’s voortkomen.

Vervolg
Implementatiefase.
De implementatie van het plan strekt zich uit over de periode oktober 2017 tot 1 januari 2018 en 
wellicht daar voorbij.

Overname oersoneel.
In het transformatieplan is opgenomen, dat het niet regaling gebonden personeel met vaste 
aanstelling in zijn geheel kan worden ondergebracht. Gevolg hiervan kan zijn, dat niet alle taken, 
die nu bij PAUW door personeel in tijdelijke aanstelling worden uitgevoerd, kunnen worden 
gedekt. Mogelijk heeft Stichtse Vecht nog behoefte aan aanvullende personele capaciteit in het 
lokale werkteam.

- Werkbedrijf Stichtse Vecht.
Het college heeft de wens om de mogelijkheden voor de vorming van een “Werkbedrijf Stichtse 
Vecht" te onderzoeken. Binnen dat werkbedrijf zou uitvoering gegeven kunnen worden aan de 
re-integratietaak volgens de Participatiewet. Onderzocht moet worden of het pand van PAUW 
Bedrijven in Breukelen daarvoor beschikbaar kan komen, dan wel een andere locatie. Het idee 
is om het werkbedrijf niet alleen als gemeente op te zetten, maar om te bezien of lokale 
ondernemers niet bereid zijn om erin te participeren. Dan moet ook bezien worden in welke 
juridische vorm dit kan worden geconcretiseerd.
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Daarbij rijst ook de vraag of in het “werkbedrijf op die locatie niet ook beschut werk van de 
hierboven genoemde stichting kan worden uitgevoerd. Behalve Stichtse Vecht is ook De Ronde 
Venen daarin geinteresseerd, met name vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid voor de 
betrokken inwoners.
Inmiddels zijn de verkenningen naar de mogelijkheden al gestart. Het college zal uw raad 
periodiek over voortgang en resultaten van het onderzoek berichten.

20juni2017

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

Gemeentesecretaris Burgemeester

I ;
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Raadsbesluit

Onderwerp
Transformatie sociale werkvoorziening

Begroti ngswi jzig i ng 
Nr. 12

Datum raadsvergadering 
26 September 2017

Commissie 
5 September 2017

Registratie nummer
Z/16/60377-VB/17/08282

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op:
het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juni 2017; 
de bespreking in de commissie Sociaal Domain van 5 September 2017;

Besluit
1. Het college opdracht te geven om de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) te 

transformeren conform de richting zoals omschreven in het lokaal transformatieplan Wsw en het 
transitieplan PAUW Bedrijven.

2. Het college toestemming te geven tot het opheffen van de gemeenschappelijke regaling PAUW 
Bedrijven en alle noodzakelijke maatregelen in gang te zetten.

3. Ins te temmen met het dekken van de kosten van implementatie van het transformatieplan over 
de periode 2017 en 2018 tot een bedrag van € 40.000,- voor2017 en € 140.000,- voor 2018 uit 
de risicoreserve sociaal domain en daartoe de 12® begrotingswijziging van de 
meerjarenbegroting vast te stellen.

26 September 2017 

Griffii Voorzitter
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Gemeente Stichtse Vecht Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2017

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 12

De wijziging heeft betrekking op de "implementatie transformatieplan WSW. Stichtse Vecht streeft er naar de 
ontwikkeling van een zelfredzame samenleving stimuleren, een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan 
deelnemen. Het verkrijgen en behouden van werk en de ontwikkeling van de eigen competences zijn daarbij belangrijk. 
Op de wijze zoals neergelegd in het transformatieplan is behoud van werk gegarandeerd, kan ontwikkeling 
plaatsvinden en wordt toegewerkt naar een ontschotte werkwijze.

Het voortzetten van de huidige uitvoering van de WSW leidt in de toekomst tot problemen vanwege de terugloop in 
werknemers en het afnemen van de middelen. Het perspectief is een voordurende staat van reorganisaties. Daarom 
moet gezocht worden naar een manier waarin ondersteuning van de WSW doelgroep toekomstbestendig kan zijn, en 
waarbi] tegelijk de deskundigheid en de ervaring van de medewerkers van het SW bedrijf niet verloren gaat, maar 
behouden kan blijven en ingezet voor meer groepen. In het transformatieplan wordt daartoe een aanzet gegeven.

De kosten in samenhang met de implementatie van het transformatieplan zullen optreden over de periode 2017 (laatste 
kwartaal)en 2018. Dit betreft de kosten van inhuurvoor projectmanagement en specialistische adviezen. Deze ramen 
we op€ 180.000 voor de gehele periode. Voor 2017 een bedrag van €40.000 en € 140.000 voor 2018 . Wijstellen 
voor deze kosten te dekken vanuit de 'risicoreserve sociaal domain'.

Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en - besluit.

De read van de gemeente Stichtse Vecht;

besluit:

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2017 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 September 2017 

De griffier, i voorzitter,



I van de ramingen van het dienstjaar 2017
LASTEN 
x€ 1.000

Programma- Programmaomschrijving 
nummer

Bedrag van de
nieuwe of verhoging 

van de bestaande raming
venaging van de 

bestaande raming
nieuwe raming van 

het dienstjaar

0004 Sociaal 41.933
- verhoging budget sociaal domain ten behoeve” 

van de implementatie transformatie 
werkvoorziening € 40,000.
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Programma- Programmaomschrijving
Bedrag van de

nummer
nieuwe of verhoging 

van de bestaande raming

0004 Sociaal
Mutaties reserves 
- onttrekking reserve Risicofonds 

Sociaal Domein € 40.000

verlaging van de nieuwe raming van 
bestaande raming het dienstjaar

2.704
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De gr ffier.

MOTIE: Behoud succesfactoren en varieteit 

expertise PAUW medewerkers
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 26 September 2017

Gelezen het raadsvoorstel en -besluit Transformatie Sociale Werkvoorziening

Constaterende dat:
• Een notitie ontbreekt over de succesfactoren van PAUW Bedrijven
• In de toelichting op het raadsvoorstel het uitgangspunt is opgenomen dat de kennis en 

ervaring van de PAUW medewerkers behouden blijft.
• Het team met PAUW medewerkers die zich richt op de dienstverlening aan clienten en 

werkgevers (matching, bemiddeling, plaatsing, jobcoaching en begeleiding, 
werkgeversbenadering) wordt gesplitst en wordt overgeplaatst naar WIL, de gemeente 
Stichtse Vecht en de gemeente De Ronde Venen.

Overwegende dat:
• Het streven moet zijn om alle succesfactoren van de PAUW Bedrijven ook in en na het 

transformatieproces te behouden.
• Het onmogelijk zal zijn om alle kennis en expertise voor de diverse doelgroepen (clienten en 

werkgevers) te behouden in een te formeren lokaal werkteam, zonder een vorm van 
regionale samenwerking.

Geeft het College van B&W opdracht om:
• Samen met de PAUW medewerkers die betrokken zijn bij de dienstverlening aan clienten en 

werkgevers, de succesfactoren waar het gaat om kennis en expertise te benoemen van de 
huidige PAUW Bedrijven, die voor de toekomstige uitvoering van de WSW/ Participatiewet 
behouden dienen te worden.

• Met een voorstel te komen voor een vorm van samenwerking in regionaal verband waardoor 
de huidige variatie aan deskundigheid met betrekking tot de verschillende doelgroepen op 
zijn minst blijft behouden.

• Een dergelijke notitie van succesfactoren en gekozen werkwijze om de varieteit aan expertise 
te behouden voor te leggen aan de Raad voor 1 januari 2018.

En gaat over tot de orde van de dag.

Breuljef^n, 26 September 2017

Ingediend door de fractie van de PvdAbtiOT se VecI


