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Geachte heer, mevrouw,
In deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken over het voorstel dat is gedaan aan het bestuur
van Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) voor hun personeel. Hierover hebben wij u eerder per brief van 19
september geïnformeerd (brief U16-055749). Dit alles ook in aansluiting op onze brieven van 7 oktober 2016 (kenmerk
U16-056377) en 3 november 2016 (kenmerk U16-058034) waarin wij u de voortgang van de maatschappelijke
aanbesteding van de wijkcentra en de gunning aan WijZijn Traversegroep hebben gemeld .
Resultaat bestuurlijk overleggen gemeente en SVW
Wij moeten helaas concluderen dat het niet is gelukt om met het bestuur van SVW tot afspraken te komen over ons
voorstel om zo snel mogelijk een werk naar werk traject te starten voor het personeel van SVW.
Zoals u weet heeft SVW eind 2014 te horen gekregen dat de subsidie aan SVW voor het beheren van de
gemeentelijke wijkcentra wordt beëindigd per 1januari2017. Dit heeft ertoe geleid dat SVW op 19 september het
voltallig personeel per 31 december 2016 ontslag heeft aangezegd. Vanuit betrokkenheid met het personeel heeft het
college eerder op 16 september een voorstel gedaan aan het bestuur van SVW voor hun personeel. Het bestuur van
SVW is echter in de daaropvolgende weken niet ingegaan op dit voorstel.
Vorige week is in een gesprek met SVW afgesproken dat gemeente, SVW en WijZijn Traversegroep gezamenlijk het
gesprek met elkaar aangaan in het belang van het personeel en de gebruikers van de wijkcentra.
Resultaat bestuurlijk overleg gemeente, SVW en WijZijn Traversegroep.
Gisteren, 9 november, heeft dit bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen gemeente, SVW en WijZijn. Beoogde
resultaten waren om te komen tot afspraken voor het personeel van SVW en nieuwe afspraken over een soepele en
naadloze overgang voor de gebruikers.
Het resultaat van dit gesprek is dat het niet gelukt is om tot gezamenlijke afspraken over het personeel te komen. SVW
heeft aangegeven hier geen partij in te willen zijn en beperkt zich tot 31december2016 tot haar werkgeversrol. SVW
heeft aangeven dat het personeel kan rekenen op de wettelijk verplichte transitievergoeding die geldt bij ontslag. Het
eerder gedane voorstel van de gemeente van 16 september vervalt hiermee definitief. Het college betreurt deze gang
van zaken , omdat hiermee voor het personeel kostbare maanden verloren zijn gegaan bij het bemiddelen naar ander
werk. Wel is tijdens dit overleg vanuit de gemeente aangegeven dat het personeel van SVW zich na 1 januari
persoonlijk kan melden bij de gemeente. Vervolgens kijkt gemeente dan samen met Werkcentrum hoe actief
bemiddeld kan worden naar werk en wat hiervoor nodig is aan bijvoorbeeld cursussen en coaching.

Overdracht wijkcentra per 1 januari 2017
In het hierboven genoemde bestuurlijk overleg is tenslotte een afspraak gemaakt over de overdracht van de wijkcentra
van de huidige beheerder SVW naar WijZijn. De intentie van beide partijen is om een 'warme overdracht' te laten
plaatsvinden, zodat gebruikers vanaf f januari hun activiteiten kunnen voortzetten . Wij rekenen op de inzet van beide
partijen hierbij.
Heeft u vragen?
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. drs. S.P.M.
Verstraten, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom ,

