
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 28 maart 2012  (binnen gekomen bij de griffie op 3 april 2012) 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw regio Alkmaar 

Portefeuillehouder : Janina Luttik-Swart 

Inlichtingen bij  : Marleen Wijnker & Eline van Braak 

 

Aanleiding  
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht  
 
Kernboodschap  
Toezegging:  
 Waar wil het college informatie over verschaffen? 
 College wil informatie verschaffen over: de aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw regio 
Alkmaar  
 
Inleiding 
De Wet werken naar vermogen (Wwnv) doet een beroep op de veranderkracht en het 
innovatief vermogen van gemeenten en hun sw-bedrijven. De sw-populatie wordt (landelijk) 
afgebouwd van 90.000 naar 30.000 mensen in 2057. Dit heeft consequenties voor de 
huidige bedrijfsvoering van de sw-bedrijven. Om het transitieproces te ondersteunen wordt 
door de Rijksoverheid een herstructureringsfaciliteit gecreëerd. Het doel van deze faciliteit is 
om de transformatie richting een efficiëntere bedrijfsvoering van de sector te ondersteunen 
door een bijdrage te leveren in de herstructureringskosten.  
 
In opdracht van het PORA Sociaal heeft de werkgroep herstructurering Wsw het 
herstructureringsplan Wsw regio Alkmaar opgesteld. Dit plan moet, na goedkeuring door alle 
colleges en na bespreking met alle gemeenteraden, uiterlijk 30 april worden ingediend bij het 
ministerie van SZW. 
  
Herstructureringsplan 
De projectgroep stelt in het herstructureringsplan een aanpak in twee fasen voor.  

1. De eerste fase bestaat uit een aantal concrete maatregelen om de kosten te 
beperken en de opbrengsten te verhogen. Deze fase heeft een looptijd van 3 jaar en 
loopt van 2012 tot en met 2015.  

2. De tweede fase, met een looptijd van 2012 tot en met 2018, bestaat uit een beweging 
met effecten op de langere termijn, onder andere door de verbinding met de 
arbeidsmatige dagbesteding. Deze beweging hangt sterk samen met de visievorming 
in de regio Alkmaar over de Wwnv en de regionale samenwerking en vraagt om een 
aantal bestuurlijke nadere keuzes. Dit proces en deze keuzes zullen in de tweede 
helft van 2012 vastere vorm krijgen en de tweede fase van dit plan zal dan ook meer 
op hoofdlijnen geschetst worden en kunnen leiden tot bijstelling van de 



herstructurering en een keuze tot andere uitvoeringsvarianten. Hierbij zullen de 
regiogemeenten de hersteltermijn (van wrs. 6 weken) gebruiken om de 
herstructureringsaanvraag bij te stellen op basis van de gevormde visie over de 
uitvoering van Wsw. 

 
In hoofdstuk 5 van het herstructureringsplan staat een beschrijving van de maatregelen in 
fase 1. 
− De eerste beslissing is om een uitstroom van 3 SE tegenover een instroom van 1 SE te 

realiseren. Direct gevolg is een stevige afslanking van het SW bedrijf (saneringsplan). 
− Verder houdt het herstructureringsplan de ambitie in om in 2018 budgettair neutraal te 

werken. Ofwel een organisatie die zo goed en goedkoop mogelijk werkt, met een 
sluitende exploitatie. Dat betekent dat de opbrengsten worden gemaximaliseerd en de 
kosten worden geminimaliseerd. Om dit te bereiken starten we ook een onderzoek om 
versneld het aantal arbeidsjaren af te bouwen.  

 
Financiële gevolgen en risico’s 
De gemeente loopt de volgende financiële risico’s: 1. de herstructureringsbijdrage en 2. de 
herstructureringstaakstelling; (zie ook hoofdstuk 5 en 6 van het herstructureringsplan). 
 

1. De herstructureringsbijdrage (nu opgenomen in begroting als gemeentelijke 
bijdrage) 

Voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor de herstructureringsfaciliteit is 
cofinanciering door de regiogemeenten (zie hoofdstuk 6).  
Zoals vastgesteld in het “Visiedocument regie en uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening (WSW) in Noord-Kennemerland – voor de jaren 2009 – 2013” zal de 
gemeentelijke bijdrage in 2013 afgebouwd zijn tot € 0. Hiervoor in de plaats komt  de 
herstructureringsbijdrage. 
 
De acht gemeenten stellen een herstructureringsbijdrage beschikbaar voor de 
komende jaren. Voor de jaren 2013 tot en met 2015 is deze reeds ingevuld (zie 
onderstaande tabel 1). Op een later moment zal de bijdrage voor de jaren 2016 en 
2017 worden ingevuld.  
 
De herstructureringsbijdrage is in onze gemeentelijke begroting nu reeds opgenomen 
als gemeentelijke bijdrage. De bedragen in de begroting worden aangepast aan de 
bedragen zoals opgenomen in tabel 1. Voor de jaren 2016 en 2017 wordt voorlopig 
het bedrag van 2015 opgenomen. Wanneer meer bekend is over de nodige bijdrage 
vanuit de gemeenten in deze jaren zullen deze bedragen worden bijgesteld. 
 
Doel is om in 2018 geen herstructureringsbijdrage meer te betalen.  
 
De herstructureringsbijdrage zal deels worden ingezet om de beschreven 
maatregelen te (co) financieren en deels om de exploitatie van WNK tijdens de 
herstructureringsperiode sluitend te krijgen. 
 
In onderstaande tabel is een totaaloverzicht gegeven van de financiële gevolgen en 
risico’s per gemeente. 
 



Tabel 1. Financiële gevolgen en risico’s per deelnemende gemeente 

 
 
(vervolg tabel 1) 

 
 

2. De herstructureringstaakstelling 
Bij ongewijzigd beleid (zie pg.4) krijgen we te maken met grote tekorten op de 
exploitatie. Dit tekort moet door middel van de maatregelen in het 
herstructureringsplan worden teruggebracht. Dit tekort noemen we 
“herstructureringstaakstelling”. Deze herstructureringstaakstelling is een opdracht 
aan de directie van WNK. In bijlage 2 en 3 van de aanvraag is op de regel 
‘Herstructureringstaakstelling’ af te lezen hoe hoog deze taakstelling is (zonder en 
met maatregelen).  
 
Het grootste risico voor de deelnemende gemeente is dat op het moment dat de 
herstructureringstaakstelling niet voldoende wordt ingevuld het negatieve 
exploitatieresultaat uit de gemeenschappelijke regeling volgens artikel 24 van de GR 
wordt betrokken bij de afrekening gemeentelijke bijdrage. Dat betekent dat indien de 
directie de taakstelling niet zal behalen, de gemeenten dit tekort moeten aanvullen.  
Onderstaande tabel laat per gemeente zien hoe groot het financiële risico in dat geval 
wordt. 
 

Gemid. aantal Gemeentelijke Herstructurerings Herstructurerings
Gemeente werknemers in % bijdrage bijdrage gemeente bijdrage gemeente     

2011 2012 2013 2014
Alkmaar 51,43% 612.737,63               605.166,28               592.849,21                                                          
Bergen 8,19% 97.599,49                 96.393,50                 94.431,58                                                              
Castricum 4,29% 51.078,88                 50.447,72                 49.420,95                                                              
Graft de Rijp 0,64% 7.580,92                   7.487,25                   7.334,86                                                                  
Heerhugowaard 20,67% 246.248,71               243.205,92               238.255,90                                                          
Heiloo 6,01% 71.581,39                 70.696,88                 69.257,98                                                              
Langedijk 7,54% 89.799,89                 88.690,27                 86.885,14                                                              
Schermer 1,24% 14.773,08                 14.590,53                 14.293,57                                                              
Totaal 100,00% 1.191.400,00            1.176.678,34            1.152.729,19                                                    

  Herstructurerings Herstructurerings Herstructurerings Herstructurerings
    bijdrage gemeente bijdrage gemeente bijdrage gemeente bijdrage gemeente

2015 2016 2017 2018
                                             578.550,62               PM PM -                            
                                                   92.154,04                 PM PM -                            
                                                   48.228,99                 PM PM -                            

                                                           7.157,95                   PM PM -                            
                                             232.509,54               PM PM -                            
                                                   67.587,58                 PM PM -                            
                                                   84.789,61                 PM PM -                            
                                                   13.948,83                 PM PM -                            
                                    1.124.927,17            PM PM -                            

  
Gemeente         

Alkmaar                                                                                         
Bergen                                                                                                 
Castricum                                                                                                 
Graft de Rijp                                                                                                         
Heerhugowaard                                                                                         
Heiloo                                                                                                 
Langedijk                                                                                                 
Schermer                                                                                                 
Totaal                                                                             



Bij het niet halen van de taakstelling moet het WNK in 1ste instantie gebruik maken 
van de eigen reserves. Indien die niet voldoende zijn moeten de gemeenten het 
tekort aanvullen. Dit financiële risico wordt opgenomen in de paragraaf 
weerstandvermogen onder kopje gemeenschappelijke regelingen. 
 

Tabel 2.Financieel risico per gemeente bij niet behalen van de herstructureringstaakstelling 
 

 
 
(vervolg tabel 2) 

 
Hoogte aanvraag herstructureringsfaciliteit 
De gemeente heeft een maximaal trekkingsrecht van € 4,8 miljoen. De inzet van de 
aanvraag is om dit maximaal bedrag binnen te halen. Daarbij bestaat het risico dat het 
ministerie (delen van) maatregelen afkeurt. Daarom is het plan gebaseerd op een ruime 
aanvraag en een geraamde begroting van € 5,7 miljoen.   
 
Vervolg 
Het college van Alkmaar dient de herstructureringsaanvraag namens regio Alkmaar in bij het 
ministerie van SZW.  
 
De cliëntenraden WWB/Wsw en ondernemingsraad WNK zullen mondeling dan wel 
schriftelijk worden geïnformeerd over de inhoud van het herstructureringsplan en de 
(mogelijke) gevolgen hiervan.  

Gemid. aantal Herstructurerings Herstructurerings Herstructurerings
Gemeente werknemers in % Taakstelling Taakstelling Taakstelling

2011 2012 2013 2014
Alkmaar 51,43% -                            169.859,67               514.590,88                                                                  
Bergen 8,19% -                            27.055,98                 81.966,26                                                                               
Castricum 4,29% -                            14.159,80                 42.897,20                                                                                     
Graft de Rijp 0,64% -                            2.101,54                   6.366,63                                                                                         
Heerhugowaard 20,67% -                            68.263,68                 206.805,22                                                                           
Heiloo 6,01% -                            19.843,39                 60.115,66                                                                               
Langedijk 7,54% -                            24.893,82                 75.415,98                                                                               
Schermer 1,24% -                            4.095,31                   12.406,76                                                                                     
Totaal 100,00% -                            330.273,18               1.000.564,59                                                            

  
Gemeente   

Alkmaar                                                                                                              
Bergen                                                                                                                             
Castricum                                                                                                                                   
Graft de Rijp                                                                                                                                         
Heerhugowaard                                                                                                                         
Heiloo                                                                                                                             
Langedijk                                                                                                                             
Schermer                                                                                                                                     
Totaal                                                                                                        

  Herstructurerings Herstructurerings Herstructurerings Herstructurerings
  Taakstelling Taakstelling Taakstelling Taakstelling

2015 2016 2017 2018
                                                          557.852,72               1.110.351,17            1.082.806,71            1.056.032,62            
                                                              88.857,19                 176.861,53               172.474,13               168.209,43               
                                                              46.503,58                 92.560,82                 90.264,66                 88.032,73                 

                                                                    6.901,87                   13.737,50                 13.396,72                 13.065,46                 
                                                            224.191,41               446.231,03               435.161,39               424.401,34               
                                                              65.169,61                 129.713,72               126.495,91               123.368,10               
                                                              81.756,22                 162.727,75               158.690,97               154.767,08               
                                                                13.449,80                 26.770,52                 26.106,42                 25.460,90                 
                                                       1.084.682,40            2.158.954,03            2.105.396,90            2.053.337,66            



Om het transitieproces in goede banen te leiden, stellen we een Taskforce herstructurering 
in (zie pg. 10, 18 en 19). De Taskforce zal met een nieuw Plan van Aanpak komen voor de 
uitvoering van het herstructureringsplan op de langere termijn. 
 
Rapportages over de voortgang en/of eventuele afwijkingen van het herstructureringsplan 
worden door de verschillende gemeenten opgenomen in de Planning en Control cyclus van 
de 8 gemeenten. Dit betekent dat via de bestuurlijke rapportages verantwoording aan college 
en/of gemeenteraad wordt afgelegd. 
 
  
 
Bijlagen  
 Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw regio Alkmaar  
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