Beantwoording vraag 1 van vragen raadslid mw. M. van Wijnen
(fractie SP) betreffende de Nieuwsbrief Sociaal Domein 4e
kwartaal 2016
Commissie 11 mei 2017

Vraag
1. Door de verdeling van werkloze participanten is de doelgroep IBN-werkers
verkleind. Ons bereiken berichten dat er vele IBN-ers die voorheen werk hadden, nu
niet meer ingezet worden.
a. Herkent u dit?
b. Wat gaat u hier aan doen?
c. Op welke termijn kunnen wij hier actie op verwachten?
Antwoord
Antwoord d.d. begin mei 2017:
Deze vraag hebben wij uitgezet bij IBN. Beantwoording volgt als dit antwoord binnen is.
Antwoord d.d. 29 mei 2017:
Deze vraag is uitgezet bij IBN. Door IBN is als volgt hierop geantwoord.
Voor IBN is de vraagstelling niet geheel duidelijk. Zij gaan ervan uit dat bedoeld wordt
dat in het contract tussen IBN en de gemeenten van 2017-2020 is afgesproken dat IBN
twee groepen zal plaatsen, zijnde een deel van de doelgroep van de Participatiewet met
een loonwaarde van 30 tot 80% én de uitvoering van beschut werk. Dit in tegenstelling
tot de periode tot en met 2014 waarin de Wsw nog van toepassing was, waarin IBN elk
jaar de taakstelling Wsw voor de 11 gemeenten realiseerde en daarmee dus een grotere
groep heeft bediend.
In vergelijking een aantal cijfers op een rij:
Realisatie Wsw in 2014 voor
gemeente Boxmeer (per
31/12/2016)
Bron: Q4-2016
kwartaalinformatieset gemeente
Boxmeer
Nieuwe dienstverbanden in 2014
onder de Wsw (incl. begeleid
werken)
Bron: Q4-2016
kwartaalinformatieset gemeente
Boxmeer
Te realiseren Instroom in
dienstverband voor de gemeente
Boxmeer onder contract per jaar
vanaf 2017-2020
Bron: bijlage bij
uitvoeringsovereenkomst
Te realiseren Beschut Werk
plekken in 2017 voor de gemeente
Boxmeer (vastgesteld door het
Rijk)
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Wsw
253
personen

Participatiewet

24
personen

10 personen (14 personen worden
aangemeld)

6 beschut werkplekken (1 werkplek
staat gelijk aan een dienstbetrekking
van 31 uur; afhankelijk van de omvang
van de arbeidsovereenkomst kan dat
dus om meer mensen gaan)

Overigens geldt uiteraard voor de Wsw’ers die op 31 december 2014 een dienstverband
hadden dat zij hun rechten behouden. Zolang zij over een geldende indicatie Wsw
beschikken, blijven zij werkzaam bij of via IBN. Het is dus niet zo dat deze medewerkers
niet meer ingezet worden. Wettelijk is geregeld dat er geen nieuwe instroom meer
plaatsvindt in de Wsw. De inschatting nu is dat door natuurlijk verloop medio 2040 de
laatste Wsw’er bij IBN zal vertrekken.
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