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Onderwerp aantallen dagbesteding en potentieel voor
beschut werken

Betreft het een
raadsvoorstel/raadsmededeling in de
cvclus?

Nee

Beleidsterrein Omqeving
Portefeu illehouder Wethouder Verbraak / wethouder

Polderman

Schriftelijke vraag

N.a.v. het recentelijk debat in de commissie over de RM 10 Ontwikkelingen Werkplein
/WVS over de pilot 'Beschut Werken' heeft de CDA fractie hierover aanvullende vragen
aan het college en over daaraan gerelateerde onderwerpen. M.n. over het verschil
tussen vraag en aanbod van kandidaten en het aantal gewenste cq noodzakelijk
beschikbare plaatsen.

1. Is er inzicht in het potentieel van kandidaten in onze gemeente die gebaat zijn
(en al of niet als zodanig al zijn geTndiceerd) voor instroming in de nieuwe pilot
Beschut Werken?

2. Dezelfde vraag willen wij stellen m.b.t. dagbesteding. Het aantal beschikbare
plaatsen is niet toereikend voor de geconstateerde vraag. Hoe groot is het
potentieel van nog niet geplaatste kandidaten voor dagbesteding?

3. Heeft u in deze cijfers rekening gehouden met de komende uitstroom in het
Speciaal Onderwijs zoals Mytylschool en Kameleon? Zo niet hoe zien de cijfers er
dan uit?

4. Inmiddels lijkt er ruimte te ontstaan bij de overheid voor het inzicht dat een
starre toepassing van de Participatiewet bij lange na niet het gewenste resultaat
gaat opleveren voor mensen met arbeidsbeperkingen. Voorziet het college nog
meer verruiming van mogelijkheden mbt aangepaste arbeidsvoorzieningen voor
doelgroepen?

5. We denken hierbij bijv. aan uitbreiding van 'Begeleid Werken' met
loonkostensubsidie of andere vormen van de soort Sociale Werkvoorziening. Kan
de gemeente Roosendaal in dat opzicht zelf of samen met de WVS meer mensen
laten participeren?

6. Acht u de kans aanwezig dat er binnen deze doelgroepen ook voor u nog
onbekende gevallen in onze gemeente voorkomen of beschikt u over het
complete plaatje?

Met dank voor de beantwoording.

Ad Mol CDA fractie



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Ja, Er is zicht op de belanghebbenden, die voor de invoering van de Participatiewet
voorkwamen op een wachtlijst voor een SW plaatsing. Op de voormalige wachtlijst
SW komen 34 mensen uit Roosendaal voor. Hiervan hebben er 19 een uitkering op
basis van de Participatiewet. Daarnaast is er aandacht voor degenen die vanuit VSO-
scholen voor een mogelijke plaatsing in aanmerking komen.

2. Ons is niet bekend dat het aantal beschikbare plaatsen m.b.t dagbesteding
ontoereikend is voor de geconstateerde vraag.

3. Ja. Het Werkplein heeft zicht op de leerlingen die de VSO-scholen (gaan) verlaten
door middel van een actieve deelname in het netwerk van instanties. Als gevolg
hiervan vindt een warme overdracht plaats tussen het Werkplein en de VSO-school.
Tevens verzorgt de VSO-school nazorg (1 jaar).

4. De beperkte beschikbare middelen leiden ertoe om steeds een afweging te maken
over de inzet van de middelen voor de gehele doelgroep van de Participatiewet.
Daarnaast wordt er landelijk op dit moment nagedacht over een makkelijkere
toegang tot de garantiebanen hetgeen betekent dat er toename van het potentieel
aan mensen is. De bovenstaande ontwikkelingen geven aanleiding om de
beschikbare instrumenten nader te bekijken en (indien mogelijk) door te laten
ontwikkelen naar varianten die effectiever en efficiënter zijn.

5. We hebben aangegeven dat mensen met een indicatie voor Beschut Werk geplaatst
zullen worden bij de Wvs-groep. De WvS-groep kijkt naar de individuele behoeften
van de klant en zoekt daarbij een plaats (intern danwel via een detachering).
Plaatsing buiten deze organisatie zal in de praktijk moeilijk te realiseren zijn. De re-
integratievoorzieningen worden continue geëvalueerd en indien nodig aangepast op
de resultaten en behoeften van de doelgroep.

6, Ja, dit is het geval indien mensen zich niet melden bij het Werkplein.

Hans Verbraak
W er Arbeidsmarkt


