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Onderwerp: Sociaal-economisch Convenant 2012

Advies:
- Instemmen met het bijgevoegde sociaal-economisch convenant tussen gemeente
Westvoorne en Sociaal Werkvoorzieningsschap "De Welplaat";
- Het sociaal-economisch convenant ter kennisname aanbieden aan de adviesraad
Maatschappelijke Ondersteuning en de raad.
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1. Aanleiding
Met de komst van de nieuwe Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) per 1 januari 2008 is de
wettelijke verantwoordelijkheid voor de Wsw bij de gemeente komen te liggen. De gemeente
ontvangt als gevolg hiervan per 1 januari 2008 zelf de rijkssubsidie en ook het beleid en de regie
ligt vanaf genoemde datum bij de gemeente.
Door deze wetswijziging is door de Raad in zijn vergadering van 18 december 2007 ingestemd met
het wijzigen van de tekst van de Gemeenschappelijke regeling “De Welplaat”.
In de nieuwe Gemeenschappelijke regeling is in artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling
Sociaal werkvoorzieningsschap “De Welplaat” vastgelegd dat elke afzonderlijke gemeente jaarlijks
een sociaal-economisch convenant afsluit met het werkvoorzieningsschap.
2. Argumenten
Het doel van het vastleggen van afspraken in een sociaal-economisch convenant is met name het
bieden van een handvat voor de gemeente om aan de nieuwe taken uitvoering te geven.
In het convenant voor 2012 is vastgelegd dat Sociaal Werkvoorzieningsschap “De Welplaat” in
2012 het gemiddeld aantal arbeidsjaren (se’s) van 15,08 realiseert. Dit is de totale door het rijk
opgelegde Wsw-taakstelling voor 2012.
In 2008 had gemeente Westvoorne geen mensen meer op de wachtlijst voor de Wsw staan,
waardoor wij niet in staat waren om aan de opgelegde taakstelling van het rijk en het aantal
afgesproken se’s in het sociaal convenant van 2008 te voldoen. Dit betekende dat gemeente
Westvoorne een bedrag aan het rijk moest terugbetalen. In een ambtelijk overleg tussen de
gemeenten en SW De Welplaat is afgesproken om het risico voor over- of onderrealisatie zoveel
mogelijk te beperken. Jaarlijks zal er medio mei in een gezamenlijk overleg tussen de gemeenten
en SW De Welplaat gekeken worden of er intergemeentelijke uitruil van se’s dient plaats te vinden
om terugbetaling van subsidiegelden aan het rijk te voorkomen. Als deze intergemeentelijke uitruil
jaarlijks voor september is doorgegeven aan het rijk worden de taakstellingen van de betreffende
gemeenten aangepast en hoeft er geen terugbetaling aan het rijk plaats te vinden. Om deze
procedure te waarborgen is er een bijlage bij het sociaal convenant gevoegd waarin de gemeenten
SW De Welplaat hiertoe machtigen.
Voorgesteld wordt om deze bijlage tegelijk met het Sociaal-economisch convenant door de
burgemeester te laten ondertekenen en de compleet ondertekende set ter ondertekening op te
sturen aan de Welplaat.
Naast het voorgaande wordt in het convenant vastgelegd dat de gemeente het beheer van de
gemeentelijke wachtlijst voor de sociale werkvoorziening voor heel 2012 wederom mandateert aan
SW De Welplaat. Dit betreft overigens alleen de feitelijke uitvoering. Tevens is de doelstelling, de
mandatering van begeleid werken, de financiering, de informatieverstrekking aan de gemeente
e.d. in het convenant vastgelegd.
Naast de bijlage tot overdracht van se’s is er nog een tweede bijlage bij het sociaal convenant
gevoegd, te weten een machtiging aan SW De Welplaat voor het aanleveren van gegevens aan
het rijk. Voorgesteld wordt om ook deze bijlage getekend door de burgemeester op te sturen naar
de Welplaat voor ondertekening.
3. Aanpak/uitvoering
U wordt verzocht met het convenant in te stemmen.

4. Communicatie
Dit besluit zowel aan de adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning als de raad ter kennisname
aanbieden.

5. Kosten, baten en dekking
Net als voorgaande jaren wordt voorgesteld om de totale uitvoering van de Wsw te mandateren
aan Sw “De Welplaat”. Hiertoe wordt een maandelijks bedrag op voorschotbasis van de
rijkssubsidie overgedragen aan de SW “De Welplaat”. Hiervan worden o.a. de loonkosten van de
wsw’ers voldaan. De definitieve subsidieafrekening vindt achteraf plaats. Het voorlopig toegekende
subsidiebedrag voor 2012 gebaseerd op 15,08 se’s is € 388.438,-. De geraamde bijdrage in
loonkosten voor 2012 bedraagt € 403.541. Het verschil in geraamde loonkosten voor 2012
bedraagt dus € 15.103,- en zal verwerkt moeten worden in de eerste marap van 2012.
Naast de betaling van de rijksbijdrage voor o.a. de lonen van de wsw’ers, zijn de vijf afzonderlijke
gemeenten op het eiland Voorne-Putten financieel aansprakelijk voor de resultaten van Sociaal
Werkvoorzieningsschap “De Welplaat”. Naast het rijkssubsidiebedrag is er een bedrag opgenomen
in de gemeentebegroting voor het exploitatietekort, dat op basis van bevoorschotting per kwartaal
wordt overgemaakt aan SW De Welplaat. Het geraamde bedrag voor het explotatietekort voor
2012 ad € 19.212,- is gebaseerd op de meerjarenraming van de Welplaat voor het jaar 2012.
Jaarlijks stelt de Welplaat het te betalen voorschotbedrag voor het exploitatietekort aan de hand
van verwachtingen e.d. vast, dit bedrag is nu nog niet bekend, maar zal op korte termijn door de
SW “De Welplaat” kenbaar worden gemaakt, waarna dit in de eerste marap verwerkt kan worden.
Het totale saldo lasten/baten WSW wordt € 34.315,-. Het opgenomen bedrag in de
gemeentebegroting was € 42.173,-. Het verschil van € 7.858,- kan bij de eerste marap 2012 weer
teruggestort worden in de algemene reserve (als onderdeel stelpost rijksbezuinigingen). Dit bedrag
is wel onder voorbehoud dat het geraamde explotatietekort 2012 niet door de Welplaat gewijzigd
wordt (zie voorgaande).
6. Risicomanagement en weerstandvermogen
Momenteel hebben wij 15,11 se’s geplaatst bij Sw “De Welplaat”. Het aantal toebedeelde se’s
vanuit het ministerie is voor 2012 één se lager dan voor 2011. Het aantal se’s voor 2011 is echter
al aangepast. We hebben op basis van de intergemeentelijke ruil één se aan Hellevoetsluis
gegeven. Per 1 januari 2012 zullen twee wsw’ers onder de financiële verantwoording van
Hellevoetsluis gaan vallen. Deze twee personenen zijn namelijk naar Hellevoetsluis verhuisd. Er
ontstaat hierdoor plaatsingsruimte per 1 januari 2012.
7. Toelichting
n.v.t.
8. Samenvatting (indien de omvang van dit advies daar aanleiding toe geeft)
Instemmen met het sociaal-economisch convenant tussen gemeente Westvoorne en Sociaal
Werkvoorzieningsschap "De Welplaat".

