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BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel besluitvorming
Intentieverklaring uitwerking toekomstscenario DSW.
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Samenvatting

Het college vraagt de raad in te stemmen met het
ondertekenen van de Intentieverklaring uitwerking
toekomstscenario DSW d.d. 7 december 2017 door het
college en het college te verzoeken de opheffing van
de gemeenschappelijke regeling uit te werken en
hiervoor te komen met een plan van aanpak.
In de verklaring spreken de drie colleges de intentie uit
om aan de slag te gaan met uitwerking van een sociaal
werkbedrijf met de gemeente Zoetermeer als
centrumgemeente, waar de gemeenten LeidschendamVoorburg en Rijswijk in de toekomst werkplekken voor
de SW-doelgroep inkopen. De planning is dat het
college op dinsdag 30 januari, na instemming van de
gemeenteraad, de intentieverklaring ondertekent. De
verder uitwerking vindt plaats onder leiding van het
nieuwe college. Het nieuwe college informeert u rond
de zomer over de uitwerking van de nieuwe
toekomstige organisatie en het proces om binnen twee
jaar te komen tot opheffing van de
Gemeenschappelijke Regeling DSW.

Financiële consequenties

IROKO heeft de financiële consequenties voor het
beëindigen van de Gemeenschappelijke Regeling DSW
in kaart gebracht aan de hand van 3 varianten: 1. De
maximale kosten bedragen € 13.6 miljoen voor de drie
gemeenten gezamenlijk. Daarbij is geen rekening
gehouden met de toekomstige organisatie en andere
factoren die de kosten beperken. 2. In de realistische
berekening is de aanname gedaan dat een deel van het
kaderpersoneel een nieuwe baan vindt en een deel van
de activa niet geheel wordt afgeboekt. De kosten
bedragen in dat geval € 8.7 miljoen voor de drie
gemeenten gezamenlijk. 3. Ten slotte is rekening

gehouden met de nieuwe organisatie die wordt
opgezet. Deze nieuwe organisatie is conform de
uitgangpunten van het scenario 'Sociaal werkbedrijf
met de gemeente Zoetermeer als centrumgemeente'. In
dit scenario koopt de gemeente LeidschendamVoorburg in de toekomst naast de SW-werkplekken
ook werkplekken voor nieuw beschut werk en reintegratietrajecten in bij de nieuwe organisatie. In dit
geval komen de eenmalige kosten uit op € 5.9 miljoen
voor de drie gemeenten gezamenlijk.
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Toelichting
Het Dagelijks Bestuur van DSW heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de uitwerking van het
toekomstscenario voor DSW. In deze brief gaat het college in op de uitwerking van het
toekomstscenario en doet hierover een voorstel aan de raad.

Besluit
De commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekpunt te agenderen voor de raad.

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer Blokland (PvdA), de heer Van der Houwen (VVD), de
heer Van Rossum (GroenLinks), de heer Kranenburg (CDA), de heer Steutel (GBLV), de heer
Van Dolen (D66), de heer Verschoor (CU-SGP) en wethouder Stemerdink.

In reactie op vragen en opmerkingen antwoordt wethouder Stemerdink dat het in
standhouden van de GR DSW Rijswijk e.o. geen doel op zich is. Het gaat erom hoe e.e.a. voor
de doelgroep het beste georganiseerd kan worden. Ze geeft aan dat de raad wordt
meegenomen in het hele proces en dat er 3 formele 'go-no go' momenten zijn.

