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Geachte leden van de gemeenteraad,

Door middel van deze brief informeren wij u over het volgende:
Op 9 april 2019 heeft het college besloten akkoord te gaan met onderzoek naar deelname aan het 
Participatiebedrijf.

Inleiding
In de collegevergadering van 30 januari 2018 is het college geïnformeerd over de 'Verkenning 
Participatiebedrijf' en heeft het college besloten medewerking te verlenen aan het besluit van de 
gemeente Haarlem om nader onderzoek te doen naar een Participatiebedrijf. Het collegebesluit is 
destijds ter kennisneming gebracht aan de Commissie Samenleving (Zie bijlage 1, 2019003352). De 
door Haarlem opgestelde verkenning Participatiebedrijf is opgenomen in bijlage 2 (2019003353). Het 
Participatiebedrijf wordt in eerste instantie gevormd door de huidige GR Paswerk en (onderdelen van) 
de Paswerk Holding samen te voegen.

Afgelopen jaar is het Participatiebedrijf nader onderzocht. Hoewel nog niet op alle vragen antwoord is, 
zijn er nieuwe ontwikkelingen. Waar het Participatiebedrijf is begonnen als een Haarlems initiatief, zijn 
de regiogemeenten nu expliciet uitgenodigd om als eigenaar deel te nemen aan het Participatiebedrijf. 
Eerder was nog sprake van mogelijke inkoop door de regiogemeenten.

Gedachtengang
Over de uitnodiging van de gemeente Haarlem om als eigenaar deel te nemen, moet zorgvuldig 
worden nagedacht.

In het eerder genoemde advies (bijlage 1) is aangegeven dat het onvoldoende duidelijk is waarom een 
aantal effecten die met het Participatiebedrijf worden beoogd, niet behaald kunnen worden binnen de 
huidige inrichting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Paswerk en de Holding.

Bovendien is een aantal járen geleden bewust gekozen voor ontvlechting van onder meer re-integratie 
uit de GR Paswerk. Deze activiteiten zijn ondergebracht in Werkpas Holding BV. Haarlem en Zandvoort 
zijn eigenaar van de Holding, terwijl Bloemendaal en Heemstede een inkooprelatie hebben.
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Destijds was transparantie van de financiën, bedrijfsvoering en soorten dienstverlening een belangrijk 
argument voor de ontvlechting. Als we de jaarrekening en begroting van de GR bekijken, kan 
geconstateerd worden dat deze transparantie is behaald.

Arbeidsmarktregio
Aan de andere kant zien we dat het belang van de arbeidsmarktregio op het beleidsterrein Werk en 
Inkomen steeds belangrijker wordt. In het landelijk beleid wint de arbeidsmarktregio aan gewicht en 
krijgen de centrumgemeenten (in ons geval Haarlem) steeds meer verantwoordelijkheden. De 
verwachting is dat dit in de toekomst nog toeneemt. Het Werkgeversservicepunt (WSP), van waaruit 
de ondersteuning aan werkgevers wordt vormgegeven, werkt regionaal, net als het Leerplein en het 
Regionaal Werkbedrijf (RWB). Ook werkgevers, onmisbaar voor de uitvoering van de Participatiewet, 
houden zich niet aan gemeentegrenzen. Beleid en regelgeving worden in de regio zoveel mogelijk op 
elkaar afgestemd.

Regionale visie en werkwijze
Ook de visie en werkwijze van de gemeente Haarlem en de regiogemeenten sluiten steeds meer op 
elkaar aan. De gemeenteraad Haarlem heeft in 2016 in het'Koersdocument Werk en Inkomen' haar 
visie op de uitvoering van de Participatiewet geschetst. Kern van deze nieuwe koers is dat alle 
uitkeringsgerechtigden in beeld zijn en dat iedereen maatschappelijk actief is, door middel van betaald 
werk of op andere wijze. Deze koers sluit goed aan bij de praktijk van de Intergemeentelijke Afdeling 
Sociale Zaken (IASZ) Bloemendaal - Heemstede, waar al langer op deze manier gewerkt wordt. De 
samenwerking in de regio gaat op deze manier steeds gemakkelijker.

De uitnodiging van het college van Haarlem om deel te nemen aan het Participatiebedrijf, is mede een 
gevolg van de goede bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen op dit terrein. Zowel bestuurlijk als 
ambtelijk zijn we doordrongen van het besef dat we elkaar nodig te hebben in de regio. We leren van 
elkaar en gaan samen voor het beste resultaat.

Huisvesting
In 2017 is de huisvestingssituatie van Paswerk verkend. Na het ophalen van de zienswijzen van de 
commissies van de GR gemeenten, is door het bestuur Paswerk als stip op de horizon besloten dat de 
locatie Cruquius op termijn wordt verlaten. De voorwaarde is een gunstige businesscase voor de 
nieuwe exploitatiekosten. Een mogelijke verhuizing van Paswerk kan grote gevolgen hebben voor de 
Wsw-ers uit Bloemendaal. De verwachting is dat Bloemendaal als eigenaar van een Participatiebedrijf, 
meer invloed kan uitoefenen op de huisvesting dan vanuit een inkooprelatie.

Belangen Wsw-ers
Tot slot spelen de belangen van de Wsw-ers een grote rol. Bij een inkooprelatie is normaal gesproken 
het uitgangspunt dat een opdrachtgever (in dit geval de gemeente) kan kiezen uit meerdere 
opdrachtnemers. In het geval van de huidige Wsw-ers, de werknemers bij Paswerk met een indicatie 
voor de Wet sociale werkvoorziening, kan hier echter geen sprake van zijn. Zij hebben immers rechten 
bij Paswerk. Het zou ook niet in het belang van deze kwetsbare mensen zijn om ze te verhuizen naar 
een ander SW-bedrijf. Vanuit dit oogpunt bezien is een inkooprelatie met een Participatiebedrijf 
onlogisch. Dit zijn redenen om, als er een Participatiebedrijf komt, te onderzoeken of Bloemendaal 
hieraan deel kan nemen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat dit voor Bloemendaal geen extra 
financiële gevolgen heeft en de huidige transparantie in stand blijft.

Middelen
Op dit moment zijn er geen financiële gevolgen. Uitgangspunt voor deelname aan het 
Participatiebedrijf is dat dit voor Bloemendaal geen extra kosten met zich meebrengt.

Participatie en Communicatie
De cliëntenraad Werk en Inkomen wordt om advies gevraagd in het besluitvormingstraject.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Met vriendelijke groet,
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