Concept RAADSVOORSTEL

INLEIDING
De colleges van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft/de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo,
Langedijk en Schermer hebben een positief besluit genomen betreffende de oprichting van één
uitvoeringsorganisatie Sociale dienst Regio Alkmaar (SRA) waarvan de WNK Bedrijven onderdeel zal
gaan uitmaken.
De Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) heeft in december 2013 een advies uitgebracht, op basis
waarvan de colleges een definitief besluit hebben kunnen nemen en de gemeenteraad om
besluitvorming gevraagd kan worden. Dit advies van de BOR ontvangt u als bijlage 1 bij dit voorstel.
1. Juridische vormgeving: een GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
De samenwerking krijgt als Openbaar Lichaam vorm binnen een Gemeenschappelijke Regeling (GR).
De huidige GR WNK Bedrijven wordt gewijzigd, waarbij de taken van de sociale dienst met betrekking
tot de uitvoering va de WWB en aanverwante regelingen worden toegevoegd aan de bestaande
gemeenschappelijke regeling.
De verordende bevoegdheid met betrekking tot de WWB (per 1 januari 2015 de Participatiewet) en
aanverwante regelingen blijft bij de afzonderlijke gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
Stemverhouding
Elke gemeente is met een aantal leden in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd. Elk lid heeft een
aantal stemmen per inwoner van de gemeente die hij vertegenwoordigt. De stemverhouding in de
gewijzigde gemeenschappelijke regeling blijft hetzelfde als in de huidige gemeenschappelijke
regeling. Het bestuurslid heeft 3 stemmen bij >60.000 inwoners, 2 stemmen bij een inwoneraantal
tussen 30.000 en 60.000 en één stem bij minder dan 30.000. Het maximaal uit te brengen stemmen
bedraagt dertien.
Gemeente
inwoners
stem
Alkmaar
94505
3
Heerhugowaard
52483
2
Schermer
5501
1
Graft de Rijp
6436
1
Heiloo
22650
1
Castricum
34402
2
Bergen
30333
2
Langedijk
26899
1
De stemverhouding zal één jaar na het tot stand komen van gewijzigde GR worden geëvalueerd en
zonodig gewijzigd. In de evaluatie wordt meegenomen of er bij zwaarwegende beslissingen een
aangepaste stemverhouding nodig is.
Aanpassen huidige gemeenschappelijke regeling WNK Bedrijven
De huidige GR van WNK Bedrijven wordt gewijzigd in één GR voor het samenwerkingsverband SRA.
Het streven is dat er zo snel mogelijk na het besluit van de acht gemeenteraden in januari 2014 een
aangepaste gemeenschappelijke regeling SRA ter besluitvorming aan de gemeenteraden wordt
voorgelegd, zodat deze gewijzigde GR in de zomer van 2014 in werking treedt. De aangepaste
gemeenschappelijke regeling vormt de basis voor de inrichting van de SRA.

Tot de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling bestaan er twee afzonderlijke projecten:
1. WNK Bedrijven: het maken en uitvoeren van een uitvoeringsplan m.b.t. de gemeentelijke
bijdrage, die eind 2014 nihil (0) moet zijn. Het bestuur van WNK Bedrijven benoemt een
transitiemanager. Dit project wordt aangestuurd door het Bestuur van WNK Bedrijven.
2. Implementatie SRA (financiën, personeel, huisvesting, automatisering, inrichting bedrijfsvoering).
Tot de besluitvorming door alle acht gemeenteraden blijft de huidige projectgroep in stand. Na
de benoeming van een implementatiemanager draagt de projectleiding de implementatie over
aan de implementatiemanager.
De transitiemanager WNK focust zich op de bedrijfsvoeringsopdracht met betrekking tot het gezond
maken van WNK Bedrijven, waardoor vermenging van de taakopdracht en doelstelling met de
samenvoeging wordt vermeden. De projectgroep SRA zet haar expertise in met betrekking tot de
realisatie van de samenwerking van de huidige sociale diensten. Hierdoor zal de continuïteit van het
project worden geborgd.
Organisatorisch zien de beide projecten er als volgt uit:

Na aanpassing van de gemeenschappelijke regeling (GR) ontstaat de volgende situatie, waarbij de
Stuurgroep het bestuur van de aangepaste GR kan zijn.

Na evaluatie van de financiële situatie bij WNK Bedrijven (uiterlijk december 2014) door het bestuur
(de Stuurgroep in bovenstaand schema) van de aangepaste gemeenschappelijke regeling wordt
besloten of WNK en SRA één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie gaan worden. In dat geval wordt de
functie van transitiemanager WNK en implementatiemanager SRA samengevoegd tot één
directiefunctie, en wordt invulling gegeven aan een uitvoeringsorganisatie met 3 units: beschut
werken, leerwerkbedrijf en werk/inkomen.
2. OVERDRACHT VAN BUDGETTEN
1. Het participatiebudget en het budget inkomensondersteuning gemeenten (BUIG) worden ter
beschikking gesteld aan de nieuwe organisatie, waarbij het budgetrecht door de deelnemende
gemeenten zal worden behouden. Dit betekent dat de nieuwe uitvoeringsorganisatie per jaar op
klantenniveau per gemeente afrekent. Het betreft hier de kosten die gemaakt zijn voor het
betalen van de algemene en bijzondere uitkeringen, inclusief de uitgaven voor het gemeentelijk
minimabeleid, dat wordt uitgevoerd door de SRA.
2. De uitvoeringskosten sociale zaken (inclusief de kosten voor de uitvoering van het gemeentelijk
minimabeleid), waarvan de hoogte is vastgelegd in de opgestelde begroting, zal worden
overgedragen aan de nieuwe organisatie. De verdeling van een exploitatievoordeel of –nadeel zal
gebeuren op basis van de verdeelsleutel op basis van klantenaantal. Een indicatieve begroting
2014 – 2018, opgesteld in november 2013, wordt als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Deze
indicatieve begroting vervangt de begroting van januari 2013.
De verdeelsleutel voor de uitvoeringskosten van de SRA met betrekking tot de WWB en
aanverwante regelingen, die voorgesteld wordt voor de eerste vier jaar, is een verdeling op basis
van klantenaantal. Na vier jaar wordt op basis van een evaluatie opnieuw besloten welke
verdeelsleutel gehanteerd wordt.
3. Of de begroting van WNK Bedrijven onderdeel zal gaan uitmaken van de SRA is afhankelijk van de
resultaten van de evaluatie in december 2014. Als positief wordt besloten, dan wordt de
begroting vanaf 1 januari 2015 apart weergegeven totdat de splitsing tussen beschut werk en het
te vormen leerwerkbedrijf is gerealiseerd.
3. KOSTEN COULEUR LOCALE
Wanneer specifiek beleid van een gemeente aan de orde is op de beleidsterreinen: bijzondere
bijstand, re-integratie /participatie en de kosten bedragen minder dan het door het bestuur van de
SRA vastgestelde percentage van het totale budget voor de desbetreffende kosten dan wordt de
uitvoering van deze kosten met gesloten beurs door het samenwerkingsverband uitgevoerd.
Specifiek gemeentelijk minimabeleid zoals stadspassen, niet zijnde bijzondere bijstand of participatie
/re-integratiebeleid, wordt financieel door de gemeente zelf gedragen.
RAADSBESLUIT:
De gemeenteraad van de gemeente………… heeft op ……….. besloten:
1. de huidige gemeenschappelijke regeling WNK Bedrijven te wijzigen in één
gemeenschappelijke regeling voor het samenwerkingsverband Sociale dienst Regio
Alkmaar.

2. Het participatiebudget en het budget inkomensondersteuning gemeenten (BUIG),
inclusief de uitgaven voor het gemeentelijk minimabeleid, worden ter beschikking
gesteld aan de nieuwe organisatie.
3. De uitvoeringskosten sociale zaken, waarvan de hoogte is vastgelegd in de opgestelde
begroting 2014 - 2018, zal worden overgedragen aan de nieuwe organisatie.
4. De verdeling van een exploitatievoordeel of –nadeel zal gebeuren op basis van de
verdeelsleutel op basis van klantenaantal.

Bijlagen:
1. Advies Bijzondere Ondernemingsraad
2. Begroting 2014 – 2018 SRA

