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Geacht bestuur,
Aanleiding
Op 1 januari 2008 is de nieuwe Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden.
Dit betekent onder andere dat de door het Rijk beschikbaar gestelde Wsw-middelen per 1
januari 2008 rechtstreeks worden overgemaakt naar de gemeente Asten.
Budget
Door onze gemeenteraad is besloten om de samenwerking met de Atlant Groep in het
kader van de uitvoering Wsw te bestendigen en hiervoor financiële middelen beschikbaar
te stellen.
Subsidie
Ter uitvoering van het budgetbesluit van onze gemeenteraad dienen er (opnieuw) financiele middelen ter beschikking te worden gesteld. Hiervoor is een subsidieverleningbesluit
noodzakelijk op basis van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening welzijn/zorg gemeente Asten 2008 (ASV). Subsidieverlening is
een bevoegdheid die ons college toekomt ingevolge artikel 3.3, ASV.
Wij hebben in de lijn van het raadsbesluit als voornoemd besloten om de gemeenschappelijke regeling Helso/Stap (handelsnaam Atlant Groep) gevestigd te Helmond voor een aansluitend tijdvak subsidie te verlenen. Dit betekent dat u over de periode 1 januari 2014 tot
en met 31 december 2014 een subsidiebedrag ontvangt ter hoogte van € 2.257.236,- . De
uitbetaling vindt plaats in maandelijkse termijnen waarvan in de maand mei 14,75
procent betaalbaar wordt gesteld en in de overige maanden 7,75 procent.
Daarnaast ontvangt u een subsidiebedrag over de genoemde periode ter hoogte van
€15.839,- (aanvullend budget Wsw 2013).
Voorwaarden
De subsidie wordt aan u verstrekt onder de bijzondere voorwaarden:
1. 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;
2. 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;
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3. bij de onder 2 bedoelde verlengingen in een gesprek met de medewerker wordt
gezegd dat niet zeker is dat hij of zij op termijn op grond van de Wsw kan blijven
werken.
Deze subsidie wordt verleend onder de volgende algemene voorwaarden:
1. 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;
2. 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);
3. dat Atlant Groep het Wachtlijstbeheer uitvoert per gemeente, met inachtneming
van de Verordening volgorde plaatsing wachtlijst;
4. dat Atlant Groep het Persoonsgebonden budget (PGB) uitvoert per gemeente, met
inachtneming van de Verordening Persoonsgebonden Budget Wsw;
5. 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;
6. dat Atlant Groep Wsw geïndiceerden periodiek pro-actief inzicht verschaft in hun
plaats op een geanonimiseerde wachtlijst;
7. dat Atlant Groep de financiering aan gemeenten en / of Wsw bedrijven afhandelt
van inwoners die elders geplaatst zijn;
8. 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;
9. 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);
10. 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;
11. 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.
De gemeente machtigt gedurende de periode van deze subsidieverlening de Atlant Groep
om de in artikel 11, eerste lid, 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.
Bent u het er niet mee eens?
Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na dagtekening,
tevens verzenddatum van deze brief, schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.
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Vragen
Hebt u nog vragen over deze subsidiebeschikking?
Belt u dan gerust met mevrouw D. van Osch-Voorhaar van de afdeling Maatschappelijke
Ontwikkeling. Het telefoonnummer is (0493) 671 212.

Met vriendelijke groet,
college van burgemeester en wethouders van Asten

mr. W.M.A. Verberkt
de secretaris

mr. H.G. Vos
de burgemeester

