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Geachte colleges, 

In verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en met het oog op de vorming van de 
nieuwe colleges van B & W en de te schrijven nieuwe collegeprogramma's voor de komende 
bestuursperiodie, vragen w i j uw aandacht voor het volgende. 

Door de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen, ook voor de 
mensen die op dit moment (al) werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening. Ondanks de toe

zeggingen van het kabinet dat de bestaande rechten voor de zittende SWpopulatie gerespec

teerd zullen worden, wijzen verschillende ontwikkelingen er op dat dit helaas slechts loze toe

zeggingen zi jn. 

Allereerst is er het besluit van de gemeente Roosendaal om vanaf 2015 geen t i jdelijke SW

contracten meer te verlengen. W i j zijn het hier volstrekt mee oneens en hebben dit nogmaals 
duidelijk gemaakt in een brief aan het college van B & W van Roosendaal die u bijgaand ter in

formatie aantreft. W i j verzoeken u hiervan nota te nemen en voor de komende collegeperiode af 
te zien van soortgelijke maatregelen die er toe leiden dat mensen met een (grote) afstand tot ar

beidsmarkt en die zinvol betaald werk verrichten werkloos thuis komen te zitten. 

Ten tweede heeft de V N G namens de gemeenten laten weten dat de eerstkomende jaren geen 
verbetering of compensering van de koopkracht via de cao SW mogelijk is. De SW

medewerkers zullen er dus de komende jaren in koopkracht flink op achteruit gaan. Zeker voor 
mensen die een gezin moeten onderhouden betekent dit een financieel probleem. W i j begrijpen 
de financiële beperkingen van de gemeenten, maar dringen er bij u met klem op aan om werk

nemers die toch al aan de onderkant van de financiële ladder staan, hiervan niet extra de dupe te 
laten worden. 



Ten derde verzoeken w i j u in uw eigen personeelsbeleid nadrukkelijk aandacht te schenken aan 
het (meer) in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit verband w i j 
zen w i j u er op dat in de 9 West Brabantse gemeenten op dit moment twee mensen met een be
geleid werkencontract werkzaam zi jn. Deze twee mensen werken dan ook nog bij één gemeente 
(Bergen op Zoom). Di t kan naar onze mening stukken beter. Als er straks een quotumregeling 
wordt ingevoerd dan wordt dit overigens ook wettelijk verplicht. 

Tot slot vragen w i j uw aandacht voor het risico dat betaald (SW-) werk wordt verdrongen door 
de (gratis) inzet van uitkeringsgerechtigden. Er zijn nu al gevallen bekend van gemeenten die 
betaald werk in de groenvoorziening en de zorg willen inruilen voor het goedkoop inzetten van 
WWB-uitkeringsgerechtigden. W i j vragen uw speciale aandacht hiervoor. 

W i j verzoeken u deze brief ter kennis te brengen van de (in-)formateurs die straks belast worden 
met de vorming van een nieuw college van B & W . 

W i j vertrouwen er op u met het vorenstaande voldoende te hebben ingelicht en zien uw reactie 
te zijner t i jd met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Jan-Willem Bakker 
voorzitter Cliëntenraad SW. •zrtt 
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Geacht college, 

Door uw portefeuillehouder SW en via uw raadsmededeling dd. 27 januari 2014 zijn w i j geïn
formeerd over uw besluit om S W-werknemers in 2014 alsnog in aanmerking te laten komen 
voor een vast SW-contract. W i j zi jn verheugd over het feit dat u uw eerdere besluit, om SW-
werknemers in 2014 niet meer in aanmerking te laten komen voor een vast SW-contract, hebt 
heroverwogen. 

Uw besluit om SW-werknemers vanaf 2015 in de meeste gevallen niet meer in aanmerking te 
laten komen voor een verlenging van hun ti jdelijke SW-dienstverband (en geen vaste SW-
contracten meer aan te bieden) is echter onveranderd gebleven. W i j betreuren dit ten zeerste, 
omdat het hier gaat om mensen met een (forse) arbeidsbeperking waarvoor de kansen op 
(nieuw) werk op de reguliere arbeidsmarkt vr i jwel nihil zijn. 

W i j ondersteunen uw streven om SW-werknemers die vallen onder categorie '60 Vo loonwaarde 
of meer' te bemiddelen naar regulier werk, al dan niet onder toekenning van een gemeentelijke 
werkgeverssubsidie. Echter, wanneer zo'n bemiddeling niet lukt buiten toedoen van de SW-
werknemer, dan dient de SW-werknemer ons inziens alsnog in aanmerking te komen voor een 
verlenging van z i jn o f haar SW-dienstverband. Ook als dit betekent dat aansluitend een vast 
contract moet worden aangeboden. SW-werknemers die vallen onder categorie 'minder dan 60 
Vo loonwaarde' dienen ons inziens sowieso een verlenging van hun SW-contract te krijgen. 

U w besluit om vanaf 2015 in de meeste gevallen geen tijdelijke SW-contracten meer te verlen
gen is ingegeven door uw streven om op de langere termijn de financiële tekorten van het SW-
bedrijf terug te dringen. Het niet verlengen van tijdelijke SW-contracten leidt echter, ook op de 
langere termijn, niet tot het terugdringen van de tekorten van het SW-bedrijf, in tegendeel. Dat 



bl i jk t ook duideli jk uit de brief die het dagelijks bestuur van WVSgroep op 9 december 2013 
aan uw college heeft gestuurd. Het gaat hier om 'goedkopere' S Wwerknemers die juist een po

sitieve bijdrage leveren aan de exploitatie van uw SWbedrijf. 

Daarnaast wijzen w i j u nogmaals op de sociale gevolgen van uw besluit. Wanneer de bemidde

ling naar regulier werk niet lukt en het t i jdelijke contract niet wordt verlengd, vallen de (ex) 
werknemers uiteindelijk weer terug in de bijstand. En dit heeft ingrijpende gevolgen voor deze 
mensen en ook voor de samenleving waarvoor u als gemeente ook verantwoordelijk bent. 

W i j verzoeken u daarom nogmaals uw besluit met betrekking tot het niet verlengen van t i jde l i j 

ke SWcontracten vanaf 2015 te heroverwegen. 

Deze brief wordt in afschrift aan de colleges van B & W van de aangesloten gemeenten toege

zonden. Tevens wordt een kopie gezonden aan de raadsgriffie van Roosendaal met het verzoek 
de raadsleden over deze brief te informeren. 

W i j zien uw reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Jĩfń-Willem Bakker 
voorzitter Cliëntenraad SW. 


