RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard
.

Contactpersoon:
Afdeling/Team:
E-mail:
Onderwerp:

mw. F. Nijman
Ons kenmerk: Bij17-829
Regie & Ontwikkeling 1
Zaaknummer: Cbb170528
post@heerhugowaard.nl
Voornemen tot formeel onderzoek naar de vorming van een Participatiebedrijf
voor de HAL-gemeenten
Cbb Raadsinformatiebrief Voornemen tot formeel onderzoek naar de vorming van een
Participatiebedrijf voor de HAL-gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling WNK
Personeelsdiensten
Heerhugowaard, 21 december 2017
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
In de regio Alkmaar zijn meerdere partijen actief in het veld van Werk & Inkomen.
Halte Werk en de BUCH-werkorganisatie hebben als uitvoerders van de Participatiewet tot doel
om inwoners naar werk te begeleiden en inwoners die echt niet aan het werk kunnen te voorzien
van levensonderhoud.
WNK Personeelsdiensten detacheert medewerkers met een arbeidsbeperking en verzorgt
productiewerk als verpakken of assembleren op sociale wijze (‘beschut werk’) in opdracht van de
HAL- en BCH-gemeenten. Ook verricht WNK re-integratiediensten voor Halte Werk en de BUCHwerkorganisatie.
De afgelopen maanden is onderzocht hoe de effectiviteit van de uitvoering van de Participatiewet
kan worden verbeterd vanuit de constatering dat de samenwerking tussen de verschillende
organisaties niet optimaal is. Daaruit volgt dat de HAL-gemeenten inzetten op de vorming van
een Participatiebedrijf waarin Halte Werk en WNK worden omgevormd naar één organisatie, om
daarmee de kansen voor het vinden van (deels) betaald werk voor de klanten te vergroten. De
BCH-gemeenten kiezen voor het verbeteren van de samenwerking tussen de BUCHwerkorganisatie en WNK.
Het uitgangspunt is dat de Gemeenschappelijke Regeling WNK Personeelsdiensten wordt
aangepast naar een modulaire regeling, waarbij de BCH-gemeenten de uitvoering van de Wet
Sociale Werkvoorziening laten uitvoeren door het nieuw te vormen Participatiebedrijf en reintegratiediensten afnemen van het nieuw te vormen Participatiebedrijf. De besturen van WNK en
Halte Werk hebben besloten over te gaan tot een formeel onderzoek naar de vorming van het
Participatiebedrijf en de aanpassing van gemeenschappelijke regeling.
Het maatschappelijk doel waarom we deze beweging inzetten is om met inzet van alle
gemeentelijke mensen en middelen meer mogelijkheden te creëren om mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt, en dat is de grootste groep, aan (deels) betaald werk te krijgen. De uitdaging
voor de komende jaren wordt om ook de ‘zorg’-groep met een uitkering actief te krijgen, nu door
het economisch herstel de mensen met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt sneller aan het
werk kunnen.
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De komende weken wordt een formele onderzoeksopdracht geformuleerd en besproken door de
besturen van WNK en Halte Werk. In een raadsinformatiebrief begin februari worden de
gemeenteraden uitgebreider geïnformeerd en wordt er ook een gezamenlijke
raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd in februari om vragen te beantwoorden.
Tegelijk met deze raadsinformatiebrief zijn ook de Ondernemingsraden en cliëntenraden van
Halte Werk en WNK geïnformeerd.
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