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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
In de vergadering van de raadscommissie over de WVS herstructurering van 14 februari 2017 heb ik toegezegd
U informatie te verstrekken over (de nieuwe taakstelling op basis van de) Quotumwet garantiebanen. En ik heb
toegezegd schríftelijk terug te komen op wat de gemeente Bergen op Zoom doet om garantiebanen te
stimuleren.

De Wet Banenafspraak
In april 2013 is een afspraak gemaakt tussen kabinet, werkgevers en werknemers om tot 2026 125.000 extra
banen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van deze 125.000 banen, zou het
bedrijfsleven er 100.000 realiseren en de overheid 25.000. Deze banenafspraak is vastgelegd in de Wet
banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet BQA) die op 1 april 2015 is ingegaan (zie
www.samenvoordeklant.nl). De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vanwege de
goede behaalde resultaten er deze zomer voor gekozen de quotumregeling voor 2017 niet te activeren1.

Aantal te realiseren garantiebanen om te voldoen aan afspraken
Iedere arbeidsmarktregio moet een aantal garantiebanen realiseren om te voldoen aan het tijdspad dat is
afgesproken voor de realisatie van de banenafspraak. Het quotum voor de regio West-Brabant voor 2017 t/m
2019 is onderstaand weergegeven. De marktsector moet volgens deze afspraak in 2019 40.000 garantiebanen
gerealiseerd hebben en de overheid 15.000. Onderstaand is weergegeven hoeveel garantiebanen in de regio
West-Brabant gerealiseerd moeten worden om aan de afspraak te voldoen.

Regio

Markt

West-Brabant
Totaal Nederland

570
14.000

2014 t/m 2016
Overheid

Markt

2017 t/m 2019
Overheid

1.634
40.000

145
6.500

336
15.000
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Garantiebanen bij de gemeente Bergen op Zoom als werkgever
De verplichting van de gemeente Bergen op Zoom voor het aantal garantiebanen wordt gesteld op basis van de
582 fte toegestane formatie van onze organisatie. Een garantiebaan bestaat uit 25,5 uur per week (één
formatieve eenheid /fte garantiebaan). Bij de gemeente Bergen op Zoom heeft één fte een omvang van 36 uur.
Voor de komende járen heeft de gemeente Bergen op Zoom de onderstaande verplichting:

Jaar

Verplichting

2017
2018
2019
2020

14,15 fte
15,83 fte
17,52 fte
19,21 fte

Invulling van deze verplichting garantiebanen
Vanuit de WVS-groep worden op basis van individuele detachering dan wel groepsgewijze inhuur (voor
bijvoorbeeld documentatieregistratie, openbare ruimte en schoonmaak) 74 fte's binnen het gemeentelijk
apparaat bezet door personen met een Wsw-indicatie. Deze fte’s tellen ook mee voor de banenafspraak.
Daarnaast is onze postbezorging uitbesteed aan de WVS. Dit geeft in regioverband nog eens werk aan 37,8
fte's. Voorts zijn 4 medewerkers met een beperking in gemeentedienst genomen en 6 (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikte medewerkers in dienst gehouden door aanpassing van de functie of arbeidsduur. Bij de ISD
Brabants Wal is 1 persoon in dienst getreden met structurele loonkostensubsidie op grond van de
Participatiewet.
Deze gegevens over medio 2016 zijn in het eerste kwartaal 2017 nog steeds actueel. Dit betekent dat de
gemeente Bergen op Zoom de komende járen in ruime mate voldoet aan de landelijke afspraken. We hebben
ruim 74 fte aan werk dat door personen wordt uitgeoefend met een WSW-indicatie, vallend onder de doelgroep
garantiebanen.
Mede vanwege de ruime mate waarin we voldoen aan de landelijke afspraken, is er voor de gemeente Bergen
op Zoom geen specifiek beleid ontwikkeld voor het realiseren van extra garantiebanen.

Vervolgopdracht herstructureringsplan realiseren garantiebanen gemeenten
in het herstructureringsplan is opgenomen dat de gemeenten als werkgever een voorbeeldrol moeten vervullen
inzake de garantiebanen. In de vervolgopdracht herstructurering is geformuleerd dat concrete vervolgafspraken
worden gemaakt over de rol van de gemeenten als werkgever en de inzet van garantiebanen in de eigen
gemeente. Ondanks dat de gemeente Bergen op Zoom voldoet aan de landelijke afspraken, zal de gemeente
Bergen op Zoom samen met de andere regiogemeenten participeren in deze afspraken.
Ik hoop u hpnjee voldoende geïnformeerd te hebben

Met vriéndelijke groet,
Dhr. A.G.J. var
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