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Geachte Adviesraad,
Uw advies over bovengenoemde Verordening is in goede orde ontvangen. In deze brief
geven wij u graag onze reactie op uw advies.
Aantal plekken
Het Rijk heeft iedere gemeente een taakstelling opgelegd, en ook de daarbij behorende
middelen worden door het Rijk ter beschikking gesteld. In 2017 was de taakstelling voor
Wijdemeren één werkplek, in 2018 twee. U geeft aan dat u graag zou zien dat er ook
mensen bovenop de taakstelling worden geplaatst. Wil een gemeente echter meer mensen
plaatsen op een beschutte werkplek, dan dient zij deze geheel en al zelf te financieren.
Beschut werk legt een groot beslag op het beschikbare budget voor reintegratieondersteuning, een budget dat in Wijdemeren sinds 2009 is verminderd met meer
dan 75% (!).
Iedereen in Wijdemeren die door het UWV is geïndiceerd voor beschut werk, zal ook een
dergelijke plek kunnen krijgen, al kan het voorkomen dat men op een wachtlijst wordt
geplaatst omdat de taakstelling voor een jaar al is behaald. Dit is overigens niet anders dan
ten tijde van WSW-plaatsingen. Bovendien worden er voorzieningen ingezet voor personen
op de wachtlijst om de wachttijd te overbruggen. Divosa zegt: “beschut werk is een relatief
duur instrument voor een relatief kleine groep mensen. Met de beperkte middelen die een
gemeente heeft is een financieel houdbaar beleid noodzakelijk, zodat er ruimte blijft om
perspectief te bieden aan de overige mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet
behoren.”
Regionaal verband
Het heeft inderdaad enige tijd geduurd voordat er een overeenkomst met Tomin was. Helaas
lukte het in eerste instantie niet om de hele regio op één lijn te krijgen, met het argument dat
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beschut werk onevenredig beslag legt op de re-integratiegelden; nu wil de regio zich echter
wel vastleggen op een overeenkomst met Tomin.
Terugwerkende kracht
De terugwerkende kracht van de Verordening is van belang voor de Wet op de stroomlijning
loonkosten. Deze wet heeft geleid tot een vereenvoudiging van de uitvoering van de
loonkostensubsidie Participatiewet, waardoor terugwerkende kracht voordeel kan opleveren
voor de kandidaten. Voor de beschut werkplekken maakt de terugwerkende kracht niet uit, er
was immers in 2017 maar één kandidaat.
Tot slot
Graag willen wij onze waardering uitspreken voor uw snelle reactie en voor het feit dat uw
raad kritisch meekijkt met onze voorstellen. Wij hopen dat u dit zult blijven doen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

de secretaris,

de burgemeester,

mw. W. Heeg

F. Ossel
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