
Concept 
 
Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal 
en  
Aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
t.a.v. de Minister dhr. mr.dr. L.F. Asscher en de Staatssecretaris mw drs. J.  Kleinsma, 
 
 
 
Onderwerp: ontwikkelingen SW-bedrijf West-Brabant 
 
 
 
 
Zeer geachte Tweede Kamerleden, heer mr.dr. L.F. Asscher en mevrouw drs. J. Kleinsma, 
 
 
Wij, de gemeenteraden van negen gemeenten, willen uw aandacht vragen voor de 
bijgevoegde brief van het algemeen bestuur van ons SW-bedrijf aan de VNG.  Negen 
gemeenten, zijnde Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, 
Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert,  zijn vertegenwoordigd in de 
gezamenlijke WVS-groep. Deze WVS-groep is de sociale werkvoorziening (SW) in West-
Brabant. Hier worden 3.000 medewerkers gericht ontwikkeld naar zo regulier mogelijk 
werk op de arbeidsmarkt.  
 
Wij ondersteunen en delen de zorgen zoals beschreven in deze brief en willen uw 
aandacht voor deze problematiek vragen.  
 

In het Sociaal Akkoord worden gemeenten wel meer tijd gegeven om een herbezinning 
te doen op de sociale werkvoorzieningen en te zoeken naar andere doelgroepen in de 
participatiewet. Daarentegen blijft de bezuiniging op de SW overeind en worden weer 
aanvullende zaken benoemd die leiden tot meer onduidelijkheid en onzekerheid voor 
mensen met een beperking en wij geloven dat dat nooit uw bedoeling zal zijn geweest.  
 
In het kader van decentralisatie worden steeds meer verantwoordelijkheden bij 
gemeenten gelegd. Wij vinden dit op zich een goede ontwikkeling echter door de huidige 
formuleringen in het Sociaal Akkoord en de toelichting daarop aan de Tweede Kamer 
ontstaat het beeld dat gemeenten financieel verantwoordelijk gaan worden maar dat er 
strikte kaders en werkvormen komen vanuit het Rijk. Verder bevreemdt het ons dat de 
VNG niet bij het Sociaal Akkoord aan tafel heeft gezeten. U geeft in dat kader wel aan dat 
er in het vervolg overleg zal zijn met de VNG echter ontbreekt het u naar onze mening 
aan onderhandelingsruimte als daarbij het Sociaal Akkoord het uitgangspunt is. 
 
  



Als we de uitgangspunten van de participatiewet loslaten op het SW-bedrijf West-
Brabant dan betekent dat dat we op termijn afstevenen op een tekort van € 6 tot 7 
miljoen. Dit wordt puur en alleen veroorzaakt door de teruggang van de Rijksbijdrage 
per SE. Vanuit het ministerie is aangegeven dat de vermindering van de rijksbijdrage 
opgevangen kan worden door meer begeleid werken of detachering. Dit is niet mogelijk 
met name door de huidige economische ontwikkelingen én de samenstelling van het 
SW-bestand. Uit onderzoeken van o.a. Iroko en KplusV blijkt dat wij, in West Brabant, 
een financieel gezond SW-bedrijf hebben en de overhead ook al tot een minimum is 
beperkt. Het nog meer snijden hierin is dan ook nagenoeg onmogelijk zonder dat dit 
negatieve effecten heeft op onze SW-populatie. Voorgaande wordt naar onze mening 
ook nog eens onderschreven door de partners van het Sociaal Akkoord daar zij niet 
instemmen met de quotum regeling en een veel lagere instroom willen creëren dan met 
deze regeling bedoeld was. 
 
Wij willen u erop wijzen dat onze gemeenten inmiddels al veel energie en kosten hebben 
verspild als gevolg van de (steeds gewijzigde) zienswijzen van het kabinet. De 
voortdurend wijzigende voornemens zijn naar onze opvatting niet de manier waarop 
lagere overheden een verantwoord rijksbeleid kunnen invoeren. Met deze brief willen 
wij ook hier aandacht voor vragen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
….. 
 
 
Bijgevoegd: brief WVS-groep d.d. 2 mei 2013 aan de VNG inzake (financiële) 
ontwikkelingen in de SW 
 
 


