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Aan de Raad,

Stichting Samen Werken (SSW) is een van onze partners op het gebied van sociale activering. De 
activiteiten die SSW aanbiedt zijn gericht op sociale activering zodat mensen via maatschappelijke 
werkplekken iets terug doen voor de gemeenschap. Hierbij valt te denken aan het verwijderen van 
graffiti, demontage en toezicht. SSW heeft verschillende partners waarmee ze samenwerken, zoals 
de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), de GGZ en SDW.

De SSW heeft een belangrijke rol in de begeleiding van een kwetsbare doelgroep maar kampt op dit 
moment met tegenvallers. Zo is de directeur wegens ziekte langdurig afwezig en op 
financieel gebied gaat het niet goed met SSW. Door een afname van het aantal cliënten kunnen 
bepaalde werkzaamheden niet meer uitgevoerd of aangenomen worden en zijn activiteiten die 
voorheen winstgevend waren nu verliesgevend. Dit is terug te zien in de cijfers: in de 2e 
kwartaalrapportage van SSW van 2019 wordt voor het 1e halfjaar een verlies van C 82.173,- 
weergegeven. Vooralsnog leidt dit niet tot liquiditeitsproblemen, voor de SSW, maar de situatie 
vraagt wel om maatregelen. De verwachting is dat het jaar wordt afgesloten met een verlies, voor de 
gemeente Steenbergen, van rond de C 25.000,-.

SSW staat voor de uitdaging om de transformatie, zoals we die in het gehele sociaal domein zien, 
voor de eigen organisatie vorm te geven. We hebben geconstateerd dat hier het afgelopen jaar nog 
onvoldoende stappen in gezet zijn en er zijn twijfels of dat wel gaat lukken. Ook op het gebied van 
de huisvesting heeft SSW een uitdaging. De huur van het pand dat momenteel gehuurd wordt aan 
de Parallelweg 68 te Bergen op Zoom is opgezegd en de stichting is op zoek naar nieuwe 
bedrijfsruimte.

We constateren dat de uitstroom naar de arbeidsmarkt lastig is, gezien het grote aantal cliënten in 
de C-categorie. Sociale activering blijft dus nodig. Net als goede begeleiding vanwege de complexe 
problematiek waar deze mensen mee te maken hebben. Vanuit onze zorg voor deze doelgroep en 
de mensen die bij de SSW in een sociale activering traject geplaatst zijn nemen wij deze situatie 
uiterst serieus.
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Het bestuur van SSW heeft besloten om 2019 en het jaar 2020 te gebruiken om verschillende 
scenario's te onderzoeken. Voorbeelden zijn;

SSW in zijn geheel of in onderdelen onderbrengen bij een sterke partner, bijvoorbeeld WVS, 
GGZ ofSDW;
SSW zelfstandig behouden, maar dan anders georganiseerd;
SSW opheffen en zorgen voor verankering op lokaal niveau van sociale activering.

Bij het tempo waarin we dit proces lopen houden we rekening met de werknemers en met de 
kwetsbare inwoners die vanuit onze gemeente in traject zijn bij SSW

Er wordt een interim directeur gezocht om leiding te geven aan de SSW en te onderzoeken wat de
beste keuze is. Voor de financiële tegenvaller van 2019 is er dekking binnen de reguliere begroting 
van het participatiebudget. We blijven de situatie volgen en houden u op de hoogte van de 
voortgang. \

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,

de locobi/írgi

dtřrH.C. de Korte, MCM W.A.M. Baart

2


