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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Per 1 april 2012 is de verordening 'Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken 2009' van 
rechtswege beëindigd. Tot aan het voorjaar van 2012 is het college er steeds van uit gegaan dat 
invoering van de Wet Werken naar Vermogen (voordien 'Eén regeling aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt'; hierna Wwnv) per 1 januari 2013 zou worden ingevoerd. Tegelijkertijd zou herstructurering 
van de sociale werkvoorziening plaatsvinden. Deze ontwikkelingen zouden grote consequenties hebben 
voor onder andere WVS-Groep en Stichting Samen Werken (hierna SSW). Ook speelde de door het Rijk 
voorgenomen verregaande bezuinigingen op het participatiebudget een rol in de eerdere afwegingen ten 
aanzien van de verordening. 

2. Achtergrond 
Met deze verordening wil het college bereiken dat tot die tijd de doelgroep 'mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt' goed bediend wordt. Het college is van mening dat Stichting Samen Werken 
daarvoor de juiste en beste partner is. De stichting is 16 jaar geleden opgericht juist om ondersteuning te 
bieden aan mensen die met de reguliere re-integratie instrumenten niet goed geholpen kunnen worden. 
In de statuten staat ook als doelstelling het volgende : 
- bevorderen van werkervaring, vorming en scholing van werknemers ter versterking van hun positie op 
de arbeidsmarkt en ter bevordering van de doorstroming naar reguliere arbeid; 
- uitvoeren van andere activiteiten ter bevordering van de bestrijding van de werkloosheid, passend 
binnen de taakstelling van de samenwerkende gemeenten. 
De stichting is inmiddels diep geworteld in haar werkgebied, de huidige gemeenten Bergen op Zoom, 
Woensdrecht en Steenbergen. 

De stichting voert met name voor de drie gemeenten, maar ook voor andere partijen, projectmatige 
werkzaamheden uit die bijdragen aan de leefbaarheid in de maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn onder 
andere: het ophalen van fietsen op enkele locaties, het uitgeven van computers die door het bedrijfsleven 
beschikbaar worden gesteld, recycle activiteiten, prikroutes, toezichthouders, verhuur dranghekken 
enzovoort. 

Op al deze projecten en activiteiten worden uitkeringsgerechtigden ingezet en begeleid door 
trajectbegeleiders. Van iedereen wordt verwacht dat hij I zij iets terug doet voor de uitkering bijvoorbeeld 
in de vorm van een tegenprestatie of vrijwilligerswerk. 

3. Overwegingen 
Het college hecht grote waarde aan de samenwerking met SSW en is ook van mening dat de activiteiten 
en projecten die de stichting uitvoert bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid. Het college is tevens 



van mening dat uitkeringsgerechtigden iets terug moeten doen voor de uitkering. Dat kan in de vorm van 
vrijwilligerswerk, een tegenprestatie of de trajecten die SSW biedt. Het niet doorgaan (vooralsnog) van de 
Wet werken naar vermogen (hierna Wwnv) zorgt voor onduidelijkheid richting de toekomst en stagneert 
ook de herstructurering van de WSW en de mogelijke oprichting van een participatiebedrijf. Er bestaat 
grote behoefte aan instrumenten met name voor uitkeringsgerechtigden met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt ^ 6 maanden). 

In het Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten (BAO) is de mogelijkheid opgenomen om 
alleenrecht te verlenen. Een andere optie is een (onderhandse) aanbesteding, waarbij we het risico lopen 
dat SSW de opdracht niet wordt gegund. Zoals al eerder is opgemerkt hecht het college aan continuering 
van de samenwerking met SSW. 

4. Middelen 
Op dit moment is nog niet duidelijk wat de totale opdracht waarde zal zijn. We gaan uit van een trajectprijs 
(per jaar) van C 2340,- (gebaseerd op de kosten uit voorgaande jaren). Deze kosten worden volledig 
gedekt uit het participatiebudget. 
Uit diverse onderzoeken (onder andere Divosa monitor 2011 en SEO Onderzoek in opdracht van het 
Ministerie van SoZaWe). blijkt dat de gemiddelde kosten van een re-integratietraject gericht op sociale 
activering tussen de C 4.000,- en C 6.000,- kosten. 

5. Risico's 
Mocht de raad besluiten niet in te stemmen met het vestigen van alleenrecht, betekent dit vrijwel zeker 
het einde van een groot aantal projecten en activiteiten van de stichting. Zonder bemensing kan het 
merendeel niet langer worden uitgevoerd. 

6. Aanpak 
Zoals ook bij de voorgaande verordeningen alleenrecht voor Stichting samen Werken, is vooraf overleg 
geweest met Woensdrecht en Bergen op Zoom. Dit voorstel wordt gelijktijdig voorgelegd aan de raden 
van die gemeenten. 

7. Voorstel 
De Verordening 'Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken 2012' vaststellen per 20 
december 2012 en de inwerkingtreding te bepalen op 1 april 2012. 
De Verordening 'Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken 2009' vastgesteld op 24 
september 2009, in te trekken. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 

r. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 


