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voortgang herstructurering  Sociale Werkvoorziening

Geachte leden van de raad,

Op 1 januari  2013 treedt  de nieuwe Wet Werken naar  Vermogen (WWNV)  in  werking.  
Het  uitgangspunt  van  deze nieuwe  wet  is:  ‘iedereen  werkt  naar  zijn  of  haar  eigen 
mogelijkheden, bij  voorkeur  bij  een reguliere werkgever’.  De invoering  van de nieuwe 
wet  gaat  gepaard  met  grote  bezuinigingen.  Eén  van  de belangrijkste  bezuinigingen 
vindt  plaats  op de sociale  werkvoorziening.  De  sociale  werkvoorziening  is  door  de 
komst  van  de WWNV  straks  alleen  nog toegankelijk  voor  mensen die beschut  werk  
kunnen  doen. Dit  vraagt  een omslag in  het  denken  en doen van  de huidige  sociale 
werkvoorziening (Baanstede). 

Het  Algemeen Bestuur  van Baanstede heeft zich het afgelopen halfjaar  gericht  op het 
ontwikkelen van een visie op de toekomst van beschut werk  en de positie van 
Baanstede daarbinnen. 

Om de transitie  van de sociale werkvoorziening mogelijk  te maken is door het Rijk  een 
herstructureringsfaciliteit  gecreëerd. De faciliteit  is vastgesteld op maximaal  400 
miljoen.
Alle gemeenten kunnen aanspraak  maken op de faciliteit  door het indienen van een 
herstructureringsplan. Het  Algemeen Bestuur  heeft  besloten om als 
Gemeenschappelijke Regeling een aanvraag te doen voor de herstructureringsfaciliteit.  

Om u te informeren over de voortgang heeft het bestuur  een tweetal  bijeenkomst  
ingepland om alle gemeente raden van de gemeenschappelijke regeling te informeren.

Dat  gebeurt  voor alle 9 gemeenteraden op twee plaatsen.

• Op dinsdag 21 februari  2012; om 18.00 uur  in  de raadzaal  van het  
gemeentehuis van Purmerend,  Purmersteenweg 42



• Op dinsdag 21 februari  2012, om 22.00 in  het  gemeentehuis van 
Zaanstad,  
Stadhuisplein 100 te Zaandam.

Ik  nodig u namens het Algemeen Bestuur  van Baanstede van harte uit  op een van 
beide bijeenkomsten. 

Hoogachtend,
namens het Algemeen Bestuur  Baanstede,
J.R.P.L. Dings


