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1. Artikel 45 vragen fractie GroenLinks

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van de artikel 45 vragen van de fractie van Groenlinks inzake ‘gevolgen sluiting De
Werkelaar’.
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Inleiding
De fractie van Groenlinks heeft naar aanleiding van berichten in de media vragen gesteld over de
sluiting van dagbestedingslocatie De Werkelaar van het RIBW.
Kernboodschap
Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:
1. Was de gemeente al langer op de hoogte van het voornemen van de RIBW GO om de Werkelaar te
sluiten? Is toen getracht tot een oplossing te komen?
Nee. De gemeente is voor het eerst geïnformeerd op de dag dat het persbericht naar buiten werd
gebracht. Er is dus ook niet gezocht naar een oplossing. Wel is met de RIBW afgesproken dat de
RIBW samen met andere aanbieders zal zorgdragen voor een nieuwe en passende dagbestedingsplek
voor de deelnemers van De Werkelaar.
2 .De RIBW GO laat in de pers weten dat de locaties verliesgevend zijn. Komt dat verlies (voor een
deel) doordat de gemeente onvoldoende budget ter beschikking stelt? Heeft de gemeente – op grond
van de daarop ziende algemene maatregel van bestuur – onderzocht of wij een reëele kostprijs
betalen?
De RIBW krijgt net als andere gecontracteerde aanbieders van dagbesteding in Zwolle een vergoeding
per dagdeel, per cliënt. Ter voorbereiding op de aanbesteding van Goede dagen & perspectief hebben
wij onderzocht of wij, door middel van een quick scan bij andere gemeenten, een reëele tariefstelling
voor de aanbieders van dagbesteding hanteren. Dat blijkt het geval te zijn.
3. Wat gebeurt er nu met de cliënten die werkzaam waren op deze locatie? Zijn er voor deze cliënten
voldoende passende werkplekken elders in Zwolle beschikbaar? Hoe spant de gemeente zich
daarvoor in?
Voor de cliënten die werkzaam zijn op locatie De Werkelaar worden passende (werk)plekken gezocht.
Dat gebeurt in samenwerking met andere aanbieders van dagbesteding in Zwolle, werkgevers en met
partijen zoals Tiem en DOC 24. Als gemeente worden we door de RIBW periodiek op de hoogte
gehouden van de vorderingen van herplaatsing.
4. Wat zijn de gevolgen voor de samenwerkingspartners Frion en WEZO? Dreigt het voordeel van de
integrale samenwerking nu niet te vervallen?
De RIBW laat weten dat de samenwerking met Frion en Tiem (WEZO/WRA) gehandhaafd blijft. Er zijn
meer locaties en projecten waarop wordt samengewerkt. Omdat er kwalitatief en kwantitatief
voldoende passende dagbestedingsplekken zijn, zijn de gevolgen voor Frion en TIEM niet groot.
5. Met het wegvallen van een belangrijke locatie voor dagopvang, daalt het aantal plekken significant.
Is het college bereid te onderzoeken of, naast de net gecontracteerde partijen, in 2019 ook met andere
partijen (subsidie)overeenkomsten kunnen worden aangegaan?
De veronderstelling dat het aantal plekken ‘dagopvang’ daalt is niet juist. Er zijn voldoende
mogelijkheden in Zwolle om een passende invulling van de dag te krijgen. Daar komt nog bij dat we
samen met de 24 gecontracteerde partijen in het kader van ‘Goede dagen en perspectief’ vanaf 1
januari 2019 uitvoering geven aan het zogenoemde ‘collectiviseren’. In pilots gaan gecontracteerde
aanbieders dagbesteding samenwerken met partijen in het maatschappelijk voorveld met als doel meer
inwoners een zinvolle daginvulling te geven, de zwaarte van de ondersteuning in lijn te brengen met de
ondersteuningsvraag en meer vraaggericht te werken. Wij zien in het kader van Goede dagen &
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perspectief geen aanleiding om met andere dan de gecontracteerde en gesubsidieerde partijen
overeenkomsten aan te gaan.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 11-12-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 januari 2019,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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