
Memorie van Antwoord 

Bttr&ffende Raadsvoorste/: Gewijzigde begroting 2015 WVS-groep 

Verqadercyc/us: 11 februari 2015 

TotI1chtJna 
In de bijlage van het Raadsvoorstel (voorstel en aangepaste begroting 2015 WV~roep) 
wordt de verwachting uitgesproken (in ad 5 invulling regie- en opdrachtgeversrol door 
gemeenten, pag. 5) dat een goede samenwerking met gemeenten van invloed is op de 
resultaten van de WV~roep. 

Er wordt uitgegaan dat de sw nu in een sterfhuisconstructie zit. Maar wanneer men kijkt naar 
de nieuwe participatiewet. waarin ook sprake is van nieuwe doelgroepen voor de gemeente 
(waaronder Wajang), is er dan geen rol voor de WVS-groep? Juist omdat de WVS-groep 
enorm veel expertise heeft. 

Om de sw-sector te stimuleren heeft men in de Tweede kamer een door de PvdA 
geïnitieerd voorstel aangenomen dat ervoor kan zorgen dat sw bedrijven samen met 
gemeenten, provincies en sociale partners, een regionaal sectorplan uit kunnen voeren. Er is 
hiervoor een bedrag van 30 miljoen euro gereserveerd dat uit het bestaande budget voor de 
derde tranche van de sectorplannen komt. 

yraag 1 
Wat is er nu al daadwerkelijk afgesproken voor de toekomst rond de participatiewet en de rol 
van de WVS-groep? 

Vraag 2 
Heeft de gemeente Roosendaal samen met de regio een sectorplan ingediend? 

Vraag 3 
Op welke wijze wordt er (in een strategie) gezorgd dat naast activiteiten van het Werkplein 
en de actieve benadering van werkgevers er extra activiteiten worden ontplooid om de sw· 
sector draaiende te houden? 

Vraaq4 
Wat zou dit kunnen betekenen voor de toekomst van de WVS"'9roep? 

Vraag 5 
Moet men wel spreken over een sterfhuisconstructie van de WVSogroep? 



Antwoorden: 

1. De deelnemende gemeenten van de GR WVS-groep hebben in november 2014 de 
onderzoeksopdracht ten aanzien van de positionering en noodzakelijke herstructurering 
van de WVS-groep uitgezet aan een extern bureau. Het is de verwachting dat dit bureau 
medio april 2015 een eindrapportagel plan van aanpak presenteert met een voorstel hoe 
te komen tot een arbeidsontwikkelbedrijf de komende jaren. Specifieke thema's die 
uitgewerkt zullen worden, zijn de werknemers- en de werkgeversdienstverlening. De 
uitwerking van beschut werk en de garantiebanen vallen ook onder de reikwijdte van de 
onderzoeksopdracht. Om deze reden kunnen wij niet eerder dan na oplevering van 
voornoemde eindrapportage meer duidelijkheid geven over hoe wij naar de toekomst toe 
de rol van de WVS-Groep zien. Wel willen we benadrukken dat de gemeente 
Roosendaal gebruik wil blijven maken van de ruime expertise die WVS-groep in de 
afgelopen jaren heeft opgebouwd; 

2. Nee. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of we als regio West-Brabant een 
sectorplan voor de logistieke sector kunnen indienen. De input voor deze sectorplannen 
komt vanuit de werkgevers zelf. Zij komen met concrete projecten/activiteiten waar zij 
behoefte aan hebben. De input van de werkgevers wordt volgende week tijdens een 
overleg met de logistieke sector opgehaald; 

3. Dit is één van de punten die bij de herstructureringsonderzoek van de WVS-groep wordt 
onderzocht. De beantwoording van deze vraag volgt zodra de eindrapportage 
Herstructurering WVS-groep klaar is. Zie verder antwoord vraag 1; 

4. Ook dit punt moet duidelijk worden bij de uitkomsten van het herstructureringsonderzoek 
WVS-groep dat nu loopt. 

5. De taken van de WVS-groep vallen met ingang van 1-1-2015 onder de Participatiewet. 
Dit betekent dat zij actief gaan deelnemen aan de ontwikkelingen van het Werkplein Hart 
van West-Brabant. 


