
 

VERSLAG 

 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 11 januari 2010 

Aanwezig Mevrouw J.E. de Leeuwe (voorzitter); 
Mevrouw E. Meijers (secretaris); 
De heer H. Linssen(CDA); 
De heer N.P. van Engeldorp Gastelaars(CU/SGP); 
Mevrouw A.L Steekers(EVA); 
De heer B.G. Euser(EVA); 
De heer H.J. Duurkoop(PvdA); 
De heer L. Zevenbergen(VVD); 
Mevrouw S.M. Remijn (VVD); 
Mevrouw Egas (ambtenaar) 
De heer C.J. van Toornburg (wethouder) 

Ons kenmerk Gemeentelijke regiefunctie sociale werkvoorziening  
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Gemeentelijke regiefunctie sociale werkvoorziening 
De heer Van Toornburg geeft een toelichting over de WSW. 
De heer Van Engeldorp Gastelaars vraagt zich af of er samengewerkt wordt met Delta. 
De heer Van Toornburg geeft aan dat Delta klanten op een lijst worden geplaatst als WSW-er.  
Mevrouw Egas geeft aan dat er contact is geweest met de Kijvelanden. Voorgesteld is om op deze 
besluitvorming te wachten. Daarna zal er opnieuw contact opgenomen worden en worden besproken 
of de Kijvelanden ook als werkplek kan dienen.  
De heer Duurkoop geeft aan dat er gekeken moet worden naar de tekst in het raadsbesluit. De 
criteria m.b.t. de evaluatie vindt hij vaag. Graag krijgt hij uitleg over de kosten genoemd op pagina 5. 
M.b.t. de risico’s vraagt hij zich af of er een inschatting is wat dit zou kunnen gaan kosten. M.b.t. het 
wachtlijstbeheer geeft hij aan het niet eens te zijn met betalen ingeval van contractbreuk. Hoe reëel is 
het om uit te gaan van hetzelfde bedrag in 2009 als in 2008. 
De heer Van Toornburg tekst besluit: de notitie is om kennis van te nemen en vervolgens moet er een 
verordening worden vastgesteld voor met name persoonsgebonden budget. De criteria van de 
evaluatie moeten nog aangescherpt worden. Dit wordt meegenomen.. Er moet onderscheid gemaakt 
worden tussen bedragen rijk m.b.t. uitvoering van de wet. Daarnaast is er een wachtlijstbeheer, 
SoZaWe  heeft hier nooit geld voor gevraagd. Wanneer dit in BAR-verband wordt gedaan kost dit ± 
15.000. Dit moet nog gevonden worden.  Er komt hiervoor een voorstel bij de voorjaarsnota.  
Mevrouw Egas risico wachtlijstbeheer: Rotterdam neemt deze kosten voor zijn rekening. 
Mevrouw Remijn vraagt haar af waarom er gekozen wordt voor Roteb en Drechtwerk terwijl deze een 
exploitatie te kort hebben. Kan er tussentijds overgestapt worden? 
De heer Van Toornburg er wordt met contracten gewerkt. Dit betekent dat er geen risico is in geval 
van en exploitatietekort bij de organisaties.  
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Mevrouw Steekers vraagt zich af of mensen met een pgb capabel genoeg zijn om dit zelf te beheren. 
Daarnaast wil zij weten in hoeverre er doorstroom mogelijk is naar een vast dienstverband. 
De heer Van Toornburg meldt dat Roteb de mensen indiceert. Als de mogelijkheid zich aandient, 
biedt de Roteb de mensen een vast dienstverband. 
Mevrouw Egas geeft aan dat in de nieuwe wet het de bedoeling is dat zoveel mogelijk wordt 
doorgestroomd naar regulier werk. 
De heer Van Toornburg pgb mensen worden gevolgd en begeleid door een klantmanager.  
Mevrouw Rombout vraagt zich af of het rijk bepaalt hoeveel mensen wij in het WSW traject mogen 
zetten.   
De heer Van Toornburg  ja, daarom zij er ook wachtlijsten. Nu staan er 10 op de wachtlijst. 38 zijn er 
geplaatst. 
De heer Van Engeldorp Gastelaars vraagt zich af of er een wachtlijst is, omdat er geen geld of omdat 
er geen werk is.  
De heer Van Toornburg geeft aan dat het komt omdat er geen geld is.  
Mevrouw Rombout vraagt naar de mening van het cliëntenplatform m.b.t. voorrang jongeren in WSW. 
Mevrouw Egas geeft aan dat zij akkoord zijn gegaan zonder opmerkingen. 
De Voorzitter geeft aan dat dit agendapunt op de hamerstukkenlijst komt te staan van 
raadsvergadering van 25 januari 2010. 

 
3. Sluiting 

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezig sluit de vergadering. 


