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DATUM  3 februari 2020 

AGENDAPUNT  3.05.09 

ONDERWERP  Kadernota WerkSaam Westfriesland 2021 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Inkomensvoorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK20000040 

AANLEIDING  De raad heeft in 2018 ingestemd met de verbetering van de informatievoorziening van 

gemeenschappelijke regelingen, waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld. Eén van deze 

verbeteringen is dat de regeling voor 1 januari de beleids- en financiële kaders voor de 

begroting van het daaropvolgende jaar aanbiedt aan de gemeenteraden. Deze geven dan 

uiterlijk 1 maart hun zienswijze af. 

 

Op 12 december 2019 stuurde WerkSaam Westfriesland haar Kadernota 2021 aan uw raad 

met het verzoek om een zienswijze. In dit raadsvoorstel wordt een zienswijze aan u 

voorgelegd. Na kennisname van de zienswijzen van de gemeenteraden wordt de kaderbrief 

ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van WerkSaam Westfriesland. 

KADER  Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland en de financiële uitgangspunten 

gemeenschappelijke regelingen (FUGR2018), vastgesteld op 5 februari 2018. 

WIJ STELLEN VOOR  een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2021.  

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Algemeen 

De missie en visie van WerkSaam zijn gericht op het bemiddelen van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Wij staan voor werk, ontwikkeling en inkomen. Dit doen we 

door maatwerk te leveren, per persoon te kijken wat nodig is om iedereen te laten 

participeren in de samenleving. Daarbij laten we iedereen naar vermogen werken. Dit 

sluit perfect aan bij de ambities vanuit het Pact van Westfriesland: “het arbeidspotentieel in 

de regio WF optimaal benutten”. Het is belangrijk dat werkgevers betrokken zijn. Zonder 

werkgevers kunnen wij de doelstellingen niet halen. Naast werkgevers werkt WerkSaam 

veel samen met andere ketenpartners als: UWV, gemeenten, hulpverleners en 

onderwijsinstellingen. Onze opdracht is om de verschillende doelgroepen van WerkSaam te 

bemiddelen richting werk. Het gaat om mensen met een SW-dienstverband of beschut 

werk, bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden. WerkSaam werkt daarbij op 

basis van in-, door- en uitstroom. Hieruit vloeien 3 doelstellingen voort: het beperken van 

de uitkeringslast, het ontwikkelen van cliënten en het bevorderen van de uitstroom van 

cliënten naar regulier werk. 
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Doelstellingen 2021 

Naast de uitvoering van het al lopende/bestaande beleid heeft WerkSaam voor het jaar 

2021 de volgende doelstellingen: 

 Nieuw beleidsplan 2021-2025 opstellen 

 Voldoen  aan en implementeren van nieuwe wet en regelgeving op het gebied van 

inburgering, laaggeletterheid en het brede offensief 

 Evalueren en verbeteren van interne re-integratieactiviteiten 

 

Verwachtingen 2022 – 2023 

Naast het (doorontwikkelen van) bestaande/lopende beleid verwacht WerkSaam voor deze 

periode de volgende ontwikkelingen: 

 Verder verbeteren dienstverlening 

 Omvormen interne re-integratieactiviteiten 

ONDERBOUWING  Toegevoegde waarde 

WerkSaam maakt omzet waar directe kosten tegenover staan. Het verschil is de 

toegevoegde waarde. Verschillende autonome ontwikkelingen in wettelijke taken hebben 

invloed op de toegevoegde waarde.  Het gaat hier om: 

 Beschut werken 

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen 

nodig om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Zij zijn aangewezen op een 

beschutte werkomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat deze 

werkplekken er komen. De taakstelling die gemeenten hebben om beschut werkers 

te plaatsen wordt door WerkSaam ingevuld. Het Rijk heeft een jaarlijks oplopende 

taakstelling opgelegd. In 2020 vervalt de bonus voor beschut werk waardoor de 

netto kosten per beschut werker verdubbelen. 

 Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) 

Met ingang van 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in balans. De WAB heeft 

als impliciet doel om meer arbeidszekerheid te realiseren door tijdelijke contracten 

te ontmoedigen. Tijdelijke contracten worden duurder voor de werkgever. Het 

risico is groot dat werkgevers daardoor minder mensen met een arbeidsbeperking 

in dienst nemen. Met een tijdelijk contract kan de medewerker zijn motivatie en 

inzet laten zien, en naar een vast contract toe werken. De WAB werkt dit tegen. 

 

Taakstelling bedrijfsvoering op koers 

De financiële impuls die beschikbaar was voor de opbouw van WerkSaam is vanaf 2021 

niet meer beschikbaar. Om te voorkomen dat de gemeentelijke bijdrage stijgt  (m.u.v. bruto 

indexatie en autonome ontwikkelingen), verlaagd WerkSaam de uitvoeringskosten 

structureel met € 463.000 vanaf 2021. Dit doet WerkSaam door het verlagen van de 

huisvestingslasten en verlaging van de personeelskosten door verdergaande automatisering 

en het anders inrichten van werkzaamheden. Natuurlijk verloop van personeel geeft 

hiervoor de ruimte. 

 

Weerstandsvermogen 

De algemene reserve bedraagt op basis van de FUGR2018 maximaal 2,5% van de totale 
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Datum college: 14 januari 2019 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

lasten. WerkSaam heeft met de deelnemende gemeenten afgesproken dat hiervan alleen 

mag worden afgeweken ls uit een risicoanalyse blijkt dat een hoger weerstandsvermogen 

noodzakelijk is.Bij een organisatie als WerkSaam past een weerstandsratio groter of gelijk 

aan 1(begroot 2020 = 1,01). Dit geeft WerkSaam de mogelijkheid om ondernemend te zijn, 

wat nodig is om de toegevoegde waarde (blijvend) te realiseren en daarmee de 

gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te verlagen.   

 

Daarbij voorkomt een gezond weerstandsvermogen dat WerkSaam bij tegenvallers extra 

geld moet vragen bij de gemeenten.  

KANTTEKENINGEN  N.v.t.. 

FINANCIËN  De deelnemende gemeenten in de regeling betalen de ontvangen rijksvergoedingen voor 

de participatie/integratie en de BUIG/BBZ integraal door aan WerkSaam. Daarnaast betalen 

de deelnemers een bijdrage in de uitvoeringskosten. Deze bijdrage stijgt als gevolg van de  

bruto indexatie (€ 24.389) en de autonome  ontwikkelingen van de toegevoegde waarde (€ 

39.948) (zie ook onder kopje onderbouwing/toegevoegde waarde) naar € 711.337.  De 

bijdrage aan WerkSaam, naast de doorbetaling van de rijksvergoedingen, wordt voor 2021 

begroot op € 711.337.  

DUURZAAMHEID  N.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Er zijn geen alternatieve mogelijkheden.  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 WerkSaam Westfriesland is een belangrijke samenwerkingspartner bij het realiseren van  

diverse maatschappelijke opgaves vanuit het Pact van Westfriesland.   

COMMUNICATIE  n.v.t. 

VERVOLG  De zienswijze van uw gemeenteraad wordt meegedeeld aan het bestuur van WerkSaam 

West-Friesland.  De concept Kadernota staat ter vaststelling geagendeerd voor de 

vergadering van het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland van 15  maart 2020. De 

uitkomsten van de kadernota 2021 worden verwerkt in de begroting 2021. 

BIJLAGEN  Concept Kadernota WerkSaam Westfriesland 2021 


