
 

 

 

 

TECHNISCHE VRAGEN 
 

 
Onderwerp  :  Herstuctureingsfaciliteiten DZB 

Vraagsteller :  VVD/Jan Hogenbirk 

Datum  :  16 maart 2012 

Registratienr. :  2012i00586 

 

 
Voor het raadsvoorstel DZB, te bespreken in de regiocommissie van 21 maart 2012 
  
Er wordt, gezien het herstructureringsplan van DZB, de komende jaren een aanzienlijke verhoging voor 
gemeenten verwacht van de bijdrage per SE. 
  
1) Kan de herstructurering van DZB niet zodanig plaatsvinden dat vanaf 2015 geen extra bijdrage per SE 
van gemeenten nodig is; 
  
Nee, dit lijkt op basis van de huidige kennis niet mogelijk, zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening, 
het aanbod en soms zelfs het voortbestaan van de SW-voorziening ernstig in het gedrang komen. De 
korting, oplopend tot € 5.000 in 2015 (hetgeen neerkomt op een vermindering van de rijksbijdrage van 
18,5%) is daarvoor te omvangrijk. In het herstructureringsplan vangt DZB een substantieel deel van de 
korting op door middel van verdergaande efficiencymaatregelen en bezuinigingen. Aanpassing van het 
verdienmodel leidt tot hogere rendementen en lagere kosten. De extra kosten voor de gemeenten worden 
daarmee beperkt, maar niet weggenomen. 
 
2) heeft de wethouder hierover gesproken met zijn ambtgenoot van de gemeente Leiden en wat is diens 
mening daarover: 
 
De wethouders uit de Leidse Regio, inclusief de Leidse wethouder De Haan, hebben in aanwezigheid van 
de directie van DZB op 15 februari uitvoerig met elkaar gesproken over de bezuinigingen en gevolgen voor 
SW-bedrijf en gemeenten. Het ging daarbij zowel om de verplichte gemeentelijke cofinanciering als het 
opvangen van de verlaging van de rijksbijdrage per SE. Vanuit de gemeente Leiden is sterk gehamerd op 
het gezamenlijk belang van het overeind houden van een effectieve en levensvatbare SW-voorziening met 
een gevarieerd aanbod binnen de regio. De kosten moeten in relatie daarmee worden bezien, waarbij voor 
iedere gemeente geldt dat de budgetten eindig en beperkt zijn. 
 
3) is bekend hoe andere gemeenten, zowel binnen als buiten de Leidse Regio, hiermee omgaan; 
 
De gemeenten, ook die in de Leidse Regio, zullen linksom of rechtsom de kosten die samenhangen met 
de herstructureringsfaciliteit en de verlaging van de rijksbijdrage per SE moeten dragen. In het overleg van 
15 februari is mede om die reden afgesproken dat in eerste instantie aan alle betrokken gemeenteraden 
een voorstel zal worden voorgelegd om op basis van het lokale aandeel in de totale populatie van DZB 
middelen beschikbaar te stellen voor de verplichte cofinanciering. In een later stadium, als meer duidelijk is 
over de te maken keuzes en de gevolgen die daaruit voortvloeien, zullen de raden zich moeten uitspreken 
over de omvang van de extra gemeentelijke bijdragen. Elke gemeente is daarbij verantwoordelijk voor haar 
eigen binnen de SW-sector werkzame burgers. Er is een gezamenlijk belang om die kosten niet onnodig 
hoog te laten oplopen.  
 
4) Nu verdienen mensen die in de sociale werkplaats werken nog gemiddeld 120 à 125% van het minimum 
loon. Is het resultaat bekend van de inspanningen van de VNG om de salariëring terug te brengen tot 
100% van het minimum loon 
  



 

 

De VNG ziet in het verlagen van het gemiddelde loon in de SW-sector een mogelijkheid om de kosten op 
termijn te beheersen en terug te dringen. Gemeenten waarschuwen al enige tijd dat de (loon)kosten voor 
de SW-bedrijven het grootste deel van het beschikbare budget dreigen op te slokken. Uit onderzoek van 
de VNG blijkt dat voor 201 gemeenten het volledige budget zelfs niet toereikend is. Om bezuinigingen op 
de onderkant van de arbeidsmarkt mogelijk te maken, maar wellicht ook om moeizame onderhandelingen 
met de bonden te ontlopen, pleit de VNG ervoor dit bij voorkeur wettelijk te regelen. De VNG zet hierbij 
alleen in op nieuwe gevallen, omdat het kabinet niet tornt aan rechten van de bestaande groep Wsw-ers. 
Het is nog te vroeg om zicht te hebben op resultaten van de oproep van de VNG.  
 
5) Is er voor de waarschijnlijk geachte verhouding van de bijdrage per SE ruimte in het bestaande budget. 
 
Nee. 

 


