
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
10 juli 2013 
Vragen NAP over SDW 
Het college 
131675 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Vragen NAP 
Tijdens het vragenhalfuur van de gemeenteraad van 8 juli 2013 heeft de NAP 
mondelinge vragen gesteld over SDW. De gemeente Albrandswaard heeft een 
contract met SDW om mensen die dit niet zelf kunnen te helpen bij het vinden van 
reguliere werk. Onlangs vernam de fractie van de NAP dat SDW ontslag heeft 
aangevraagd voor iemand die al 21 jaar op dezelfde werkplek aan het werk is in 
Albrandswaard. 
 
De fractie van de NAP vraagt zich af wat SDW doet voor het geld dat zij krijgt: 

1. Hoeveel betaalde de gemeente Albrandswaard contractueel aan SDW in 2012 
en 2013? 

2. Hoeveel mensen hebben in 2012 en 2013 van de diensten van SDW gebruik 
gemaakt? 

3. Hoeveel mensen hebben in 2012 en 2013met behulp van de diensten van 
SDW een reguliere baan gevonden? 

4. Hoeveel mensen zijn op dit moment via SDW aan het werk, en hoeveel jaar 
werken zij bij dezelfde werkgever? Betreft het hier regulier werk? 

5. Op welke manier houdt de gemeente Albrandswaard toezicht op de 
werkzaamheden van SDW? 

 
Antwoord 
De vraagstelling lijkt betrekking te hebben op de gesubsidieerde banen die via SDW 
zijn ingevuld. De antwoorden op onderstaande vragen zijn ook in dat licht gegeven. 
 
Vraag 1. 
Hoeveel betaalde de gemeente Albrandswaard contractueel aan SDW in 2012 en 
2013?   
 
Antwoord:       
Voor de beschermde banen is over 2012 in totaal een bedrag van € 152.871,26 
betaald. 
Over 2013 is dit wegens stopzetten contract per 1 januari 2013 een bedrag van  
€ 6.855,83. 

 
Vraag 2. 
Hoeveel mensen hebben in 2012 en 2013 van de diensten van SDW gebruik 
gemaakt? 
 

Aan

Datum

Onderwerp

Van

Ons kenmerk

CC



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antwoord: 
In 2012 werd er door 8 mensen gebruikt gemaakt van de diensten van SDW. Deze 
mensen werkten voor of via SDW op een beschermde baan.   
 
In 2013 heeft er één persoon van deze diensten gebruikt gemaakt. Deze persoon is 
sedert april wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd uit dienst. Er zijn 
momenteel vanuit Albrandswaard geen personen meer geplaatst in beschermde 
banen.  
 
Vraag 3. 
Hoeveel mensen hebben in 2012 en 2013 met behulp van de diensten van SDW een 
reguliere baan gevonden? 
 
Antwoord: 
Vanuit de beschermde banen zijn er over 2012 en 2013 geen kandidaten 
doorgestroomd naar regulier betaald werk.  
 
Vraag 4. 
Hoeveel mensen zijn op dit moment via SDW aan het werk, en hoeveel jaar werken zij 
bij dezelfde werkgever? Betreft het hier regulier werk? 
 
Antwoord: 
Eén werknemer is in dienst bij SDW vanaf 1 januari 1998. 
Twee werknemers zijn in dienst bij SDW vanaf 1 maart 2009, maar waren hiervoor in 
dienst – op eenzelfde basis – bij de gemeente Rotterdam. Het betreft hier steeds 
beschermde, gesubsidieerde banen en geen regulier werk.  
 
Vraag 5. 
Op welke manier houdt de gemeente Albrandswaard toezicht op de werkzaamheden 
van SDW? 
 
Antwoord: 
Op basis van een beschikking is SDW verplicht jaarlijks financiële verantwoording aan 
de gemeente Albrandswaard af te leggen. De gemeente Albrandswaard heeft een 
subsidierelatie met SDW. SDW heeft op haar beurt een arbeidsrelatie met haar 
werknemers (technisch werkgeverschap). 
 
Wij gaan ervan uit  uw vragen op deze manier voldoende te hebben beantwoord. 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris de burgemeester, 

 

 

 
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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