
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
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 Raadsmemo 

Datum:  19 augustus 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  B. Denekamp, Openbare werken  

Onderwerp:  Onderzoek met  samenwerking gemeente Hengelo en SWB op gebied 
van beheer en onderhoud openbare ruimte. 

 

1. Aanleiding 

Op 3 december 2013 heeft er ambtelijk overleg plaats gevonden tussen de gemeente Hof van 

Twente en de Gemeente Hengelo. Dit gesprek heeft plaats gevonden op verzoek van de 

gemeente Hengelo. In dit overleg werden de resultaten voorgelegd van een onderzoek dat 

heeft plaatsgevonden op basis van een bestuursopdracht van het dagelijks bestuur van de 

SWB en het college van B&W van de gemeente Hengelo. De bestuursopdracht had als doel te 

onderzoeken of een “nauwere” samenwerking tussen de “groene” afdeling van de SWB en de 

uitvoerende afdelingen van de gemeente Hengelo tot wederzijdse voordelen zou kunnen 

leiden. Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is dat een samenvoeging tot een 

bestuursrechtelijke organisatorische eenheid van beide partijen op de onderzochte terreinen 

tot aanzienlijke voordelen leidt. Half december hebben het college van B&W van de gemeente 

Hengelo en het dagelijks bestuur van de SWB besloten de resultaten verder uit te werken in 

een nieuwe opdracht. De gemeente Hengelo neemt hierin de rol van opdrachtgever. Op 

24 december is er een brief van het college van B&W van de gemeente Hengelo binnen 

gekomen gericht aan het college van de gemeente Hof van Twente met het verzoek actief te 

participeren in het vervolg onderzoek en de uitwerking. 

 

Wij zijn voornemens een strategische discussie te voeren met uw raad met betrekking tot 

mogelijke samenwerkingsvormen en -partners. Het streven is nog dit jaar deze discussie met u 

te voeren. Omdat de gemeente Hengelo dit onderzoek nu gaat starten en wij het belangrijk 

vinden om volwaardig deelnemer te zijn in het onderzoek hebben wij ervoor gekozen nu deel 

te nemen.  
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2. Inhoudelijke mededeling 

In het gesprek met de vertegenwoordigers van de gemeente Hengelo werd duidelijk dat een 

samengaan van de uitvoeringsonderdelen van de gemeente Hengelo en de SWB in een 

nieuwe organisatorische eenheid voldoende financiële voordelen zou opleveren om dit nader 

te onderzoeken. De insteek en het verdienmodel van de nieuwe organisatorische eenheid is 

gebaseerd op het re-integreren van de huidige medewerkers met een indicatie voor de sociale 

werkvoorziening in de reguliere arbeidsmarkt. In het gesprek zijn de volgende aandachts-

punten aan de orde geweest. 

 

Ontvlechtingskosten 

In het gesprek dat gevoerd is met de gemeente Hengelo werd duidelijk dat er sprake zal zijn 

van ontvlechtingskosten bij de gemeente Hengelo als ook bij de SWB echter wordt niet 

duidelijk wat dit financieel betekend. Uit de beschikbare informatie wordt onvoldoende duidelijk 

wat de toekomst is van de overblijvende delen van de SWB. De onduidelijke toekomst voor de 

overblijvende onderdelen van de SWB raakt de andere deelnemers van de gemeenschappe-

lijke regeling op meerdere fronten. Namelijk op het gebied van onze inwoners die een plek 

hebben in de sociale werkvoorziening maar ook financieel. De eventuele negatieve gevolgen 

voor de gemeenschappelijke regeling en oplossingen hiervoor moet ons inziens een van de 

resultaten zijn van het verdere onderzoek om een goede afweging te kunnen maken in de 

besluitvorming om daadwerkelijk deel te nemen aan de nieuwe constructie. 

 

Verandering van koers 

Uit de gesprekken met en in de stukken van de gemeente Hengelo wordt er gesproken over 

gevolgen van de invoering van de participatiewet en het verdwijnen van de wet op de sociale 

werkvoorziening. Daarnaast wordt er gesproken over doelmatige inzet en bedrijfsmatiger 

werken. Deze laatste thema’s krijgen nadrukkelijker aandacht in het gesprek met de gemeente 

Hengelo. In het gesprek met de directeur van de SWB werd de doelstelling van de nieuw te 

vormen organisatie duidelijker verbonden aan de veranderingen op de wet van de sociale 

werkvoorziening.   

Als de hoofdoelstelling van het onderzoek en samengaan duidelijker gericht is op de verande-

ringen in de wet op de sociale werkvoorziening als gevolg van de invoering van de partici-

patiewet en alle gevolgen die dit heeft is een verandering van de huidige koers mogelijk te 

rechtvaardigen en goed verdedigbaar. Het toekennen van gewicht aan deze doelstelling 

legitimeert het opzetten van een leerwerkbedrijf binnen de nieuwe organisatorische eenheid. 

De openbare ruimte biedt vervolgens de mogelijkheden om geschikte werkzaamheden te 

vinden voor de doelgroep om concreet invulling te geven aan het leerwerkbedrijf en de re-

integratie gedachte. Het beheren en onderhouden van de openbare ruimte wordt hiermee een 

middel om dit te bereiken. 

 

Effecten van mogelijke invoering van de participatiewet in 2015 

Met de nieuwe participatiewet wil de rijksoverheid meer mensen met een arbeidsbeperking 

aan het werk krijgen. De gemeente verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog 

kunnen werken maar wel ondersteuning nodig hebben. De tweede kamer heeft de wet op 20 

februari 2014 aangenomen en doorgestuurd naar de eerste kamer. De wet heeft gevolgen 

voor de mensen die een Wajong uitkering ontvangen en voor mensen de mensen die nu nog 

in aanmerking komen voor een WSW werkplek.  

De gevolgen voor de mensen met een Wajong uitkering zijn: 

 Als de inwoner op 1 januari 2015 nog geen Wajong uitkering heeft dan kan deze alleen 

nog worden toegekend als vast staat dat deze inwoner nooit meer kan werken. Het UWV 

doet hiervoor de beoordeling. 

 De inwoners die al wel een Wajong uitkering hebben krijgen een herbeoordeling van het 

UWV. Als hieruit blijkt dat een inwoner geen arbeidsvermogen blijft de uitkering 75% van 

minimumloon. Als blijkt dat er wel enig arbeidsvermogen aanwezig of tijdelijk afwezig blijft 

de inwoner onder de hoede van het UWV echter wordt de uitkering vanaf 2018 verlaagd 

naar 70% van het minimumloon. 
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De gevolgen voor mensen met een WSW indicatie zijn: 

 Mensen die al in een beschutte werkplek werken (SW bedrijf) houden hun rechten echter 

worden de subsidies die het SW bedrijf per SW indicatie krijgt naar beneden bijgesteld. 

Door het verlagen van de subsidies enerzijds en de stop op nieuwe toetreding komt het 

voortbestaan van de SW bedrijven in gevaar. 

 Mensen die op een wachtlijst staan of nieuw willen toe treden kunnen dat niet meer. De 

gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk om deze mensen aan passend werk te 

helpen. 

 

Smal initiatief 

Het initiatief is genomen door gemeente Hengelo en de SWB om te komen tot een nieuwe 

organisatorische eenheid. Dit is begrijpelijk als de redenering is het verlagen van kosten voor 

beide partijen in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte , met andere woorden de 

bedrijfsmatige benadering. Door het opvangen van de veranderingen in de wet op de sociale 

werkvoorziening als hoofddoelstelling van het onderzoek te benoemen en de taken die in het 

beheer en onderhoud van de openbare ruimte als middel om invulling te geven aan het leer-

werkbedrijf en de integratiegedachte ligt het voor de hand alle taken in het beheer en onder-

houd van de openbare ruimte te bekijken. Dit betekent dat ook op het gebied van reiniging, 

afval inzameling en niet-chemische onkruidbestrijding taken en werkzaamheden liggen die 

geschikt zijn voor de doelgroep. Deze werkzaamheden zijn momenteel ondergebracht bij een 

andere gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie namelijk Twente Milieu. In de huidige opzet 

van de opdracht wordt er onze inziens te weinig aandacht besteedt een de mogelijkheden die 

hier wellicht te vinden zijn. Vanuit deze benadering zou het initiatief moeten worden verbreed.  

3. Conclusie 

Gezien de effecten die invoering van de participatiewet zal hebben op de gemeente als geheel 

lijkt het verstandig te zoeken naar alternatieven voor de sociale werkvoorziening. De taken die 

in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte worden uitgevoerd zijn hiervoor bruikbaar 

mits deze in de breedte worden gebruikt. Vanuit deze redenering heeft het college besloten 

aan te haken op het onderzoek dat door de gemeente Hengelo en SWB wordt uitgevoerd mits 

de opdracht op een aantal punten kan worden aangepast c.q. kan worden aangescherpt. De 

punten zijn 

 Duidelijkere nadruk op veranderingen door de invoering van de participatiewet als 

hoofddoelstelling 

 Onderzoek naar de gevolgen voor de overblijvende onderdelen van de SWB en een visie 

op de toekomst hierop.  

 Verbreden van het onderzoek met Twente Milieu aangezien zij ook een groot aantal taken 

in het beheer en onderhoud uitvoeren die onder de doelstelling vallen. 

 Duidelijke voorwaarde dat er geen nieuwe extra gemeenschappelijke regeling komt naast 

SWB en Twente Milieu. 

 Besluit om daadwerkelijk deel te nemen aan de nieuwe organisatorische eenheid te laten 

afhangen van de resultaten van verdere uitwerking van het onderzoek. 

 

Deze punten zijn opgenomen in een antwoordbrief die aan het college van de gemeente 

Hengelo is verstuurd.  

 

 


