RAADSBESLUIT

Onderwerp:
Toekennen subsidie en aanvullende subsidie aan Atlant
Groep ten behoeve van uitvoering Wet Sociale
Werkvoorziening (Wsw).

Dagtekening:

nummer:

4 februari 2014

14.02.05

De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10-12-2013;
gehoord het advies van de COMMISSIE BURGERS d.d. 13-01-2014;

b e s l u i t:

1. Per 1 januari 2014 aan de Atlant Groep subsidie toe te kennen voor de duur van 12
maanden voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.
2. De hoogte van de subsidie voor uitvoering van de Wsw wordt voor het jaar 2014
voorlopig vastgesteld op €2.257.236,-. De subsidie wordt in de maand mei voor 14,75%
betaalbaar gesteld en in de overige maanden voor 7,75%.
3. De subsidie wordt verstrekt onder de volgende algemene voorwaarden:
1.
a. dat Atlant Groep de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening continueert op
grond van de bestaande afspraken en met inachtneming van het wettelijke kader
en daarover rapporteert aan de aan de gemeenschappelijke regeling
deelnemende gemeenten op een dusdanige wijze dat de betreffende gemeenten
daarmee hun verantwoording naar het Rijk kunnen opstellen;
b. dat Atlant Groep per kwartaal zowel digitaal als schriftelijk per gemeente de
gegevens verstrekt zoals aangegeven in bijlage 3 van het Controleprotocol 2008
Wet sociale werkvoorziening en de door of namens het Rijk gevraagde
verantwoordingsgegevens (o.a. Sisa);
c. dat Atlant Groep het Wachtlijstbeheer uitvoert per gemeente, met inachtneming
van de Verordening volgorde plaatsing wachtlijst;
d. dat Atlant Groep het Persoonsgebonden budget (PGB) uitvoert per gemeente,
met inachtneming van de Verordening Persoonsgebonden Budget Wsw;
e. dat Atlant Groep risicodrager is voor het niet tijdig plaatsen (binnen enig
kalenderjaar) van Wsw-geïndiceerden vanaf de wachtlijst voor zover de
gemeente daarvoor Wsw-middelen beschikbaar heeft gesteld;
f. dat Atlant Groep Wsw geïndiceerden periodiek pro-actief inzicht verschaft in hun
plaats op een geanonimiseerde wachtlijst;
g. dat Atlant Groep de financiering aan gemeenten en / of Wsw bedrijven afhandelt
van inwoners die elders geplaatst zijn;
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h. dat Atlant Groep zelf zorg draagt voor het innen van Wsw budgetten van haar
Wsw-medewerkers die woonachtig zijn buiten de aan de Gemeenschappelijke
Regeling (Atlant Groep) deelnemende gemeenten;
i. dat de Atlant Groep voor 15 april van het lopende jaar, over het voorafgaande
kalenderjaar, aan de gemeente een rapportage verstrekt die voldoet aan de
criteria zoals gevraagd door of namens het Rijk gevraagde
verantwoordingsgegevens (o.a. Sisa);
j. dat Atlant Groep streeft naar uitstroom van Wsw-werknemers naar (regulier)
bedrijfsleven zonder dat (blijvende) financiering vanuit de Wsw plaats vindt.
Atlant Groep maakt dit aantoonbaar door per 31-12-2014 een opgave te
verstrekken middels lijstwerk van mensen die zijn uitgestroomd naar regulier
werk en geen financiering meer vanuit de Wsw plaats vindt;
k. dat Atlant Groep exitgesprekken houdt met Wsw-werknemers die aan de
bovenkant of aan de onderkant uitstromen uit de Wsw en registreert op
cliëntniveau de uitstroomreden die per kalenderjaar aan de gemeente
beschikbaar worden gesteld.
2.
De gemeente machtigt gedurende de periode van deze subsidietoekenning de Atlant
Groep om de in artikel 11 lid 1 van de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en
begeleid werken bedoelde persoonsgegevens volgens de daartoe gestelde regels te
verstrekken aan de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
aangewezen bewerker.
4. De subsidie wordt verstrekt onder de volgende bijzondere voorwaarden:
a. dat de arbeidsovereenkomsten van Wsw-werknemers die aflopen in 2014 en die
volgens de bepalingen van de Flexwet alleen voor onbepaalde duur verlengd
kunnen worden om te zetten in een contract voor onbepaalde duur;
b. dat de arbeidsovereenkomsten voor Wsw-werknemers die aflopen in 2014 en die
volgens de bepalingen van de Flexwet voor bepaalde duur verlengd kunnen
worden te verlengen voor de duur van een jaar, rekeninghoudende met de
maximale duur van de Flexwet van 36 maanden;
c. Atlant Groep te verzoeken bij de onder b bedoelde verlengingen in een gesprek
met de werknemer aan te geven dat niet zeker is dat hij of zij op termijn in de
Wsw kan blijven werken.
5. De aanvullende subsidie Wsw 2013, ad €15.839,- bij beschikking
R&P/RSA/2013/0000105079, d.d. 04-09-2013 betaalbaar stellen aan de Atlant Groep voor
uitvoering Wsw.
6. Het Algemeen Bestuur van de Atlant Groep door middel van bijgevoegde beschikking van
de toekenning van de subsidie, de aanvullende subsidie en de voorwaarden in kennis
stellen.
7. De gemeente machtigt gedurende de periode van deze subsidietoekenning de Atlant
Groep om de in artikel 11 lid 1 van de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en
begeleid werken bedoelde persoonsgegevens volgens de daartoe gestelde regels te
verstrekken aan de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen
bewerker.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten
d.d. 4 februari 2014.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. (Mariëtte) van Erp-Sonnemans

dict: RV.MO.14.tk.001
typ: d.voorhaar@asten.nl
coll:

voorzitter,
mr. H. G. Vos

