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De raad van Zaanstad in vergadering bijeen op 8 November 2012, 

behandelend begroting 2013-2016 wederzijds aanspreekbaar, op basis van vertrouwen. 

Overwegende dat:  

- De transitie van Baanstede wordt gecontinueerd. 

- Tot nu toe geen concreet plan van aanpak rond de transitie van Baanstede is voorgelegd 

aan de gemeenteraad. 

- Onder andere onzekerheid bestaat over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

transitie van Baanstede. 

- Zaanstad in de begroting een bedrag heeft opgenomen voor de herstructureringskosten. 

- De gemeenteraad voordat zij inzicht krijgt in de transitieplannen al deze 

herstructureringskosten dient vast te stellen in de begroting. 

- Onomkeerbare besluiten kunnen leiden tot een betalingsverplichting. 

Draagt het college op:  

Als vertegenwoordiger van de gemeente Zaanstad in het bestuur van de gemeenschappelijke 

regeling Baanstede er op aan te dringen de herstructureringskosten zoals deze zijn opgenomen in de 

begroting 2013-2016 niet uit te geven, zolang het plan van aanpak waarin de transitie van Baanstede 

concreet wordt gemaakt niet is besproken in de gemeenteraad. 

Besluit:  

Deze motie na aanvaarding door te zenden aan de gemeenteraden van de andere in Baanstede 

deelnemende gemeenten met het verzoek hetzelfde besluit te nemen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de PvdA, Colette Smit 

Namens GroenLinks, Sevin 

Namens Z.O.G., Ria de Leeuw 

Namens Progressief burgerbelang, Roël Disse 

Namens ChristenUnie Rita Visscher- oordzij 

DUVvIC/kl 

. Datum raadsvergadering:  (,) — 	 k - '  

PvdA VVD ZOG 066 GrL SP CDA 

Voor CY .-1 3 2_ 

Tegen 3 
Trots Rosa POV DZ ChrU PvdIJ PB 

Voor 2 2. / / / / / 
Tegen 

Besluit: /Veiworpren / Ingetreitien 35- 3 Aangenome 
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De raad van Zaanstad in vergadering bijeen op 8 November 2012, 

behandelend begroting 2013-2016 wederzijds aanspreekbaar, op basis van vertrouwen. 

Overwegende dat:  

- De transitie van Baanstede wordt gecontinueerd. 

- Tot nu toe geen concreet plan van aanpak rond de transitie van Baanstede is voorgelegd 

aan de gemeenteraad. 

- Onder andere onzekerheid bestaat over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

transitie van Baanstede. 

- In deze transitie het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen naar een reguliere 

werkgever worden begeleid. 
- Het voor het succesvol laten verlopen van de transitie van Baanstede het van belang is 

dat alle gemeenten de intentie verklaren om binnen de mogelijkheden alle instrumenten 

in te zetten die kunnen bijdragen aan het plaatsen van mensen bij een reguliere 
werkgever. 

Draagt het college op:  

- Om bij alle deelnemende gemeenten er op aan te dringen naast een plan van aanpak een 

intentieverklaring op te laten stellen waarin ze verklaren alle binnen handen zijnde 

instrumenten in te zetten om mensen bij een reguliere werkgever te plaatsen. 
- Hierbij concrete en harde afspraken te maken over o.a.: 

a. het benutten van in en uitbesteden binnen de gemeentes 

b. de (gelijkwaardige) inzet van social return on investment 

c. en werkgeversbenadering 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de PvdA, Colette  Smit a)  

Namens GroenLinks, Sevinc Kk  gkdxI<)xagjtj„, 
Namens Z.O.G., Ria de Leeuw 

Namens Progressief burgerbelang, Roël Disse 

Namens ChristenUnie, Rita Visscher-Noordzij 

-\()- 
Nr.--- Datum raadsvergadering:  5  -  

PvdA VVD ZOG D66 GrL SP CDA 

Voor tP -6-  3 2 
Tegen 

Trots Rosa POV DZ Chrt1 PvdIJ PB 

Voor 2 2 i / i 
Tegen / / 
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De raad van Zaanstad in vergadering bijeen op 8 November 2012, 

behandelend begroting 2013-2016 wederzijds aanspreekbaar, op basis van vertrouwen. 

Overwegende dat:  

- Het in standhouden van Baanstede in de huidige vorm niet haalbaar is. 

- Er herstructuringsplannen liggen met het uitgangspunt dat zoveel mogelijk mensen 

bij reguliere werkgevers gaan werken. 

- Herstructurering heilzaam kan zijn voor mensen als aan een aantal voorwaarden 

wordt voldaan. 

Begeleiding bij een reguliere werkgever noodzakelijk zal zijn. 

Hoewel een groep WSW'ers bij reguliere werkgevers geplaatst kan worden, er ook 

een groep zal zijn waarbij dit niet aan de orde is. 

Voor deze groep onplaatsbare WSW'ers er een vangnet moet komen zodat zij niet 

aan hun lot worden overgelaten en thuis komen te zitten waardoor ze in een 

isolement kunnen geraken. 

Draagt het college op:  

Bij de uitwerking van het plan van aanpak als randvoorwaarden op te laten nemen dat 

1. Bij onplaatsbare WSW'ers arbeidsmatige dagbesteding of een andere vorm van 

beschut werken wordt georganiseerd. 

2. Geplaatste WSW-ers goed worden begeleid. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de PvdA, Colette Smit 

Namens GroenLinks, Sevinc Kk 

Namens Z.O.G., Ria de Leeuw 

Namens Progressief burgerbelang, Roël Dissel 

Namens ChristenUnie, Rita Visscher-Noordzij 

_fflNr. Datum raadsvergadering: 	— 	-  ' 	 2_ 
PvdA VVD ZOG D66 GrL SP CDA 

Voor 69  '' 3 
Tegen 3 2. 

Trots Rosa POV DZ ChrU PvdIJ PB 

Voor 2. 2 / / / 
Tegen / / 

Besluit: V~en / I neet~en 3 ; -7 Aangenomer...9? 







 

                                                             
 
 
 

Amendement 
 
 
Datum indiening: 22 november 2012 
Nummer: … 
 
Onderwerp: Zienswijze vaststellen voor de ontwerpbegroting 2013 Baanstede 
 
 
Ondergetekende stelt onderstaand amendement voor: 
 
Aan onderdeel II wordt toegevoegd: 

“met dien verstande dat: Het geld dat is gereserveerd voor de transitie van 
BaanStede niet beschikbaar te stellen voordat de transitie nader is onderzocht en 
daarover door de raad is besloten” 

 
 
Toelichting: 

• De gemeente een zorgplicht heeft voor de medewerkers van BaanStede; 

• De medewerkers van BaanStede een kwetsbare groep zijn in de samenleving; 

• Het uitgangspunt van de transitie is zoveel mogelijk werknemers bij reguliere werkgevers 
onder te brengen; 

• Er nog geen concrete voorstellen van werkgevers zijn om werknemers met een SW-indicatie 
in te zetten; 

• Er nog geen voldoende uitgewerkte voorwaarden en uitgangspunten zijn waaronder 
werkgevers SW'ers zouden kunnen 'overnemen’; 

• De Wet Werken naar Vermogen van de baan is; 

• Het nieuwe regeerakkoord op het punt van de sociale werkvoorziening en andere transities 
nog nader moet worden uitgewerkt; 

• Dat bij een transitie niet op de landelijke ontwikkelingen moet worden vooruitgelopen; 

• Het niet onmogelijk is dat er landelijk geld voor een transitie (frictiekosten) zal worden 
vrijgemaakt; 

• Het onmogelijk is de nu voorgenomen transitie te continueren zonder voldoende concrete 
voorwaarden, uitgangspunten of concrete aanbiedingen van werkgevers. 

 
 
 
Fractie SP     Fractie CDA 
Jacob Kes     Simon Verbeek 



E.G.H. Dijk 
griffier 

GemeenteWATE RLAN D 

Nummer: 
	

205-50 

Portefeuillehouder: 	B.G. Schalkwijk 
Onderwerp: 	 Zienswijze vaststellen voor de ontwerpbegroting 2013 Baanstede 

De raad van de gemeente Waterland, 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2012; 

kennis genomen hebbend van en instemmend met de toekomstrichting van het werkvoorzieningschap 
Zaanstreek-Waterland; 

overwegende dat het wenselijk is om de begroting 2013 en verder te wijzigingen voor het uitvoeren van de 
herstructurering van de sociale werkvoorziening Zaanstreek-Waterland (Baanstede); 

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet, 

BESLUIT: 
T. 	De zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) vaststellen voor de ontwerpbegroting 2013 

van het werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). 
De begrotingswijziging in verband met de herstructurering van het werkvoorzieningschap 
Zaanstreek-Waterland vaststellen. 

Artikel 1 
De begroting voor het jaar 2013 en verder wordt als volgt gewijzigd. 

Nr. Omschrijving 
Mutatie 

2013 
Mutatie 

2014 
Mutatie 

2015 
Mutatie 

2016 
01.001 
12.001 

Werkvoorzieningsschap 
Mutaties algemene reserve 

Saldo 

-29.682 
29.682 

-30.352 
30.352 

18.671 
-18.671 

41.014 
-41.014 

- 

Artikel 2 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland, 
gehouden op 22 november 2012. 

De raad voornoemd, 

mw. L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 
voorzitter 

Postbus 1000 1 1140 BA Monnickendarn 1 Bezoekadres Pierebaan 3 Monnickendam 1  T. 0299 - 658 585 I F. 0299 - 658 599 

E. gemeente waterland.n1 1 W. www.waterland.n1 1 Rabobank 34.28.79.200 1 BNG 28.50.33.298 



Fractie SP 
Jacob 

Fractie CDA 
Simon Verbeek 

14(.4 72XL,44/Z") 4,h9sr4444.- 

naam 
-de griffier 

I 
1 ...._ 

handtekening 

__ 

SP (* CDA  Waterland 

 

Amendement 

  

2c)5"-lig. 

Datum indiening: 22 november 2012 
Nummer: ... 

Onderwerp: Zienswijze vaststellen voor de ontwerpbegroting 2013 Baanstede 

Ondergetekende stelt onderstaand amendement voor: 

Onderstaande regel II van het besluit te schrappen. 
II 	"De begrotingswijziging in verband met de herstructurering van het werkvoorzieningschap 

Zaanstreek-Waterland vaststellen." 

Toelichting: 
• De gemeente een zorgplicht heeft voor de medewerkers van BaanStede; 
• De medewerkers van BaanStede een kwetsbare groep zijn in de samenleving; 
• Het uitgangspunt van de transitie is zoveel mogelijk werknemers bij reguliere werkgevers 

onder te brengen; 
• Er nog geen concrete voorstellen van werkgevers zijn om werknemers met een SW-indicatie 

in te zetten; 
• Er nog geen voldoende uitgewerkte voorwaarden en uitgangspunten zijn waaronder 

werkgevers SW'ers zouden kunnen 'overnemen'; 
• De Wet Werken naar Vermogen van de baan is; 
• Het nieuwe regeerakkoord op het punt van de sociale werkvoorziening en andere transities 

nog nader moet worden uitgewerkt; 
• Dat bij een transitie niet op de landelijke ontwikkelingen moet worden vooruitgelopen; 
• Het niet onmogelijk is dat er landelijk geld voor een transitie (frictiekosten) zal worden 

vrijgemaakt; 
• Het onmogelijk is de nu voorgenomen transitie te continueren zonder voldoende concrete 

voorwaarden, uitgangspunten of concrete aanbiedingen van werkgevers. 
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handtekening 

Onderwerp: B aanstede 

De Raad van Waterland, bijeen op 22 november 2012 

Overwegende dat: 
1. Het instandhouden van B aanstede in de huidige vorm niet haalbaar is 
2. Er herstructureringsplannen liggen met het uitgangspunt dat zoveel mogelijk mensen 

bij reguliere werkgevers gaan werken 
3. Herstructurering heilzaam kan zijn voor mensen als aan een aantal voorwaarden wordt 

voldaan 
4. Begeleiding bij een reguliere werkgever noodzakelijk zal zijn 
5. Hoewel een groep WSW'ers bij een reguliere werkgevers geplaatst kan worden, er 

ook een groep zal zijn waarbij dit niet aan de orde is 
6. Voor deze groep onplaatsbare WSW'ers er een vangnet moet komen zodat zij niet aan 

hun lot worden overgelaten en thuis komen te zitten waardoor ze in een isolement 
kunnen geraden 

Verzoekt het College: 
Bij de uitwerking van de herstructureringsplannen de 2 volgende randvoorwaarden te 
hanteren: 

1. Voor onplaatsbare WSW'ers wordt een arbeidsmatige dagbesteding of een andere 
vorm van beschut werken georganiseerd 

2. Geplaatste WSW'ers worden goed begeleid 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Ton van Nieuwkerk Brigitte Buis 
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Onderwerp: Baanstede 

De Raad van Waterland, bijeen op donderdag 22 november 2012, 

Overwegende dat: 
1. De transitie van Baanstede alleen succesvol kan zijn als het reguliere bedrijfsleven 

hierbij actief betrokken wordt 

Verzoekt het College: 
Om uiterlijk op 1 maart 2013 met een overzicht te komen waarin duidelijk wordt in hoeverre 
de bedrijven in de gemeente Waterland een actieve bijdrage kunnen en willen leveren om 
WSW'ers in een reguliere werkomgeving te laten functioneren. 

Toelichting 
Over de regionale werkgeversbenadering van Baanstede is nog veel onduidelijk. Aanvullend 
op deze regionale aanpak is ook een meer lokale aanpak gewenst, waarin optimaal wordt 
ingespeeld op de bestaande netwerken tussen de gemeente Waterland en het lokale 
bedrijfsleven. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Ton van Nieuwkerk 
	

Brigitte Buis 









MOTIE 49 
 
RVS: 12/63 BEGROTING 2013 EN MEERJARENBEGROTING 2014 - 2016  

 
Programma 7 Maatschappelijke participatie - HERSTRUCTURERINGSKOSTEN 
BAANSTEDE 
 
 
 
De raad van Oostzaan in vergadering bijeen op 5 november 2012,  
behandelend begroting 2013-2016 wederzijds aanspreekbaar, op basis van vertrouwen. 
 
Overwegende dat:  

- De transitie van Baanstede wordt gecontinueerd. 
- Tot nu toe geen concreet plan van aanpak rond de transitie van Baanstede is 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 
- Onder andere onzekerheid bestaat over de wijze waarop invulling wordt gegeven 

aan de transitie van Baanstede. 
- Oostzaan in de begroting een bedrag heeft opgenomen voor de 

herstructureringskosten. 
- De gemeenteraad voordat zij inzicht krijgt in de transitieplannen al deze 

herstructureringskosten dient vast te stellen in de begroting. 
 

Draagt het college op: 
Er op toe te zien dat er gewacht wordt met de uitgave van de herstructureringskosten zoals 
deze zijn opgenomen in de begroting 2013-2016 totdat de gemeenteraad heeft ingestemd 
met het plan van aanpak waarin de transitie van Baanstede concreet wordt gemaakt en de 
gemeenteraad de kans te geven randvoorwaarden voor dit uitvoeringsplan mee te geven.  
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de PvdA, CDA, VVD 
 
 

Aangenomen/verworpen (in te vullen door griffier) 
 
    

    VoorVoorVoorVoor    TegenTegenTegenTegen    

1 Mw. T.K. Schaafsma- Buys     

2 Mw. J.G. Lagerwaard     

3 Mw. R.M. Dral     

4 R.P. Konijnenburg     

5 Mw. M.H.J. van der Pol-Gase     

6 A.F.B. Ronner     

7 A.C. Jongert     

8 P. Visser     

9 Mw. J.M. Zondervan     

10 Mw. M.C.J. Bisseling     

11 S.G.R. Julius     

12 T. Flens     

13 M. Olij     



 







 
 
 
 

BERICHT VAN DE GEMEENTERAAD VAN  EDAM-VOLENDAM 
 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam op  
donderdag 22 november 2012   

 
4. Voorstel tot vaststellen verslag d.d. 20 

september 2012. 
(Voorstel no. 80-2012)  
 

 De raad stelt het verslag vast.  

5. Voorstel tot instemmen met zienswijze over 
concept begroting 2013 en meerjarenraming 
2014-2016 Baanstede alsmede 
Voorstel inzake toekomstvisie Algemeen 
Bestuur Baanstede inzake herstructurering. 
(Voorstel no. 81-2012) 
  

 De raad besluit:  
1. als zienswijze kenbaar te maken dat wordt ingestemd met 
de herziene conceptbegroting 2013 inclusief meerjarenraming 
2014-2016 van het Werkvoorzieningschap Zaanstreek-
Waterland (Baanstede); 
2. in te stemmen met de visie van het Algemeen Bestuur van 
Baanstede inzake de herstructurering  
van het SW-bedrijf Baanstede. 
 

 

6. 
 

Voorstel tot vaststellen omgevingsprogramma 
2013. 
(Voorstel no. 82-2012) 
 

 De raad stelt het Omgevingsprogramma 2013 Gemeente 
Edam-Volendam vast. 

 

7. Voorstel tot beschikbaar stellen krediet 
nieuwbouw basisschool de Blokwhere. 
(Voorstel no. 83-2012) 
 

 De raad besluit ten behoeve van vervangende nieuwbouw van 
basisschool de Blokwhere een investeringskrediet beschikbaar 
te stellen van € 2.040.776. 
 

  
  

8. Voorstel tot vaststellen verordening 
maatschappelijke participatie schoolgaande 
kinderen 2012, Verordening 
langdurigheidtoeslag 2012 en 
Toeslagenverordening WWB 2012. 
(Voorstel no. 84-2012) 
 

 De raad stelt de Verordening maatschappelijke participatie 
schoolgaande kinderen 2012, Verordening 
langdurigheidtoeslag 2012 en Toeslagenverordening WWB 
2012.vast 
 

 

9. Voorstel inzake advies aan Commissariaat 
Media inzake toewijzing zendtijd LOVE. 
(Voorstel no. 85-2012) 
 

 De raad besluit te adviseren aan het Commissariaat voor de 
Media dat het programmabeleidsbepalende orgaan van de 
lokale omroep LOVE een zodanige samenstelling heeft dat het 
representatief is voor de belangrijkste in de gemeente 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en 
geestelijke stromingen. 
 

 

10. Voorstel tot vaststellen begrotingswijziging 13 
waarin de financiële gevolgen van de 
raadsbesluiten van 22 november 2012 zijn 
verwerkt.  
(Voorstel no. 86-2012) 
 
 

 De raad besluit tot vaststelling van begrotingswijziging 13 
waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten van 22 
november 2012 zijn verwerkt. 
 

 

 

 

GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 
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