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Geachte leden en duoburgerleden,

U heeft de afgelopen weken ongetwijfeld de nodige berichten in de media en op de social media gezien over het al dan
niet voortbestaan van Stichting Samen Werken. Berichten die zijn ontstaan naar aanleiding van een besluit van het
bestuur van de stichting van juli 2014.
Het bestuur van de stichting heeft toen besloten om een scenario uit te werken waarbij de stichting (of delen ervan of
activiteiten) ondergebracht kunnen worden bij WVS-groep. In dit scenario zou ook onderzocht worden hoeveel trajecten
per 01-01-2015 gecontinueerd moeten worden en in welke vorm dit bij WVS-groep onder gebracht kon worden om te
voorkomen dat mensen tussen wal en schip zouden belanden. De drie Brabantse Wal gemeenten hebben dit besluit in
hun eigen colleges bekrachtigd. Dit heeft de afgelopen tijd tot een storm aan reacties geleid waarbij de tendens toch een
beetje was dat Stichting Samen Werken per 01-01-2015 zou ophouden te bestaan.
In onze brief van 3 oktober jongstleden hebben we aangegeven u als raad te informeren zodra de resultaten van de
verschillende onderzoeken bekend zouden zijn . We vinden het zeer belangrijk u als raad bij dit dossier te betrekken. Niet
alleen omdat we u actief willen informeren maar ook vanwege de aandacht die het op dit moment heeft in de diverse
media en bij (maatschappelijke) partners.
Wij willen nogmaals en nadrukkelijk aangeven dat we het belangrijk vinden dat ook mensen die (nog) niet aan het werk
kunnen , meedoen in onze samenleving. Dat vraagt om een wezenlijk andere benadering dan mensen naar werk
begeleiden. Ook voor die doelgroep moeten we mogelijkheden hebben om mensen maatschappelijk actief te maken en
te houden. Het is dus ook geenszins de bedoeling geweest ook maar de suggestie te wekken dat we willen stoppen met
dergelijke trajecten of deze minder belangrijk vinden .
We willen wel benadrukken dat we ons geconfronteerd zien met keiharde bezuinigingen in het sociaal domein zoals op
de sociale werkvoorziening en de re-integratiebudgetten . Door die bezuinigingen worden we wel gedwongen om keuzes
te maken in de wijze waarop we zaken uitvoeren en goed te kijken naar dubbelingen in de keten.
In de afgelopen maanden is door iedereen hard gewerkt aan de uitwerking van het eerder genoemde scenario maar
heeft dit nog niet tot een compleet en goed resultaat geleid. Dat is de reden dat het bestuur van de stichting vandaag , 30
oktober 2014, heeft besloten om meer tijd te nemen om tot een kwalitatief goede uitwerking te komen van het besluit van
juli 2014. Dat moet wat hen en ons betreft een oplossing worden die recht doet aan het uitgangspunt dat iedereen mee
moet kunnen doen en niemand tussen wal en schip mag vallen , die rekening houdt met het maatschappelijk belang van
de verschillende projecten , die rekening houdt met onze visies op het sociaal domein en waarbij we zo optimaal mogelijk
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gebruik maken van bestaande infrastructuren. Het bestuur van de stichting vindt dit zo belangrijk dat zij meer tijd nodig
heeft om te komen tot goede besluitvorming. Als college zullen we hier dan ook volledig achter staan.
Het bestuur van de stichting gaat op zeer korte termijn, binnen 4 weken, een aangescherpte opdracht vast stellen om de
keuzes goed in beeld te brengen en verder uit te werken. Het bestuur van de stichting wil voor 1 juli 2015 een keuze
kunnen maken en deze keuze voorleggen aan de drie gemeenten. In deze opdracht moet worden gekeken naar de
samenwerkingsmogelijkheden met WVS-groep, met de ISO, met bedrijfsleven en met onderwijs. Daarbij is niet alleen de
financiële rendabelheid van belang, maar ook de vraag wat we als gemeenten belangrijk vinden en dus maatschappelijk
rendabel is.
Tot slot vragen wij uw begrip voor het feit dat er geen snelle oplossing voorhanden is en er steeds kleine stapjes gezet
moeten worden . Voor ons en voor het bestuur van de stichting blijft voorop staan dat er geen mensen tussen wal en
schip mogen vallen en dat iedereen mee moet kunnen doen.
Wij zullen u uiteraard actief blijven informeren over de stand van zaken. Mocht u in de tussentijd naar aanleiding van
deze brief nog nadere informatie willen dan kunt u uiteraard contact opnemen met de afdelingsmanager van Sociale
Zaken, de heer J.M. Ansems. De heer Ansems is bereikbaarvia J.M.Ansems@isd.bergenopzoom.nl of via
telefoonnummer 0164-277456.
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