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Geachte leden van de raad,

ln juli 2013 heeft u het Transitieplan voor Baanstede vastgesteld. Vanaf dat moment
is door de directie en het Bestuur van Baanstede gewerkt aan het vormgeven van de
transitie van Baanstede. ln deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen tot nu
toe.

Aanleiding
ln het Transitieplan is de visie 'ledereen bij een reguliere werkgever' uitgewerkt. Dit
betekent inhoudelijk dat een proces van detachering en vervreemding werd ingezet.
Het doel hierbij is om zoveel mogelijk SW-ers via een detacheringsconstructie bij
reguliere werkgevers te plaatsen en om die bedrijfsonderdelen die zich daarvoor
lenen, zoals het groenbedrijf en businesspost en print, te verkopen aan een
marktpartij.

De uitvoering bleek niet zo eenvoudig ondanks het besluit van november 2014 om te
komen tot een gezamenlijk werkproces detachering. Naast dat de gecontracteerde
marktpartij voor detachering alfailliet was gegaan, bleek ook de baangarantie voor
de kwetsbare doelgroepen slechts voor vijf jaar afgegeven te kunnen worden,
waardoor vervreemding van het groen niet lukte. Ondanks vele inspanningen is het
niet gelukt de beoogde resultaten uit het Transitieplan zowel inhoudelijk als financieel
te behalen.

Daarnaast neemt de SW subsidie jaarlijks af terwijl de loonkosten van de SW-ers op
arbeidsrechtelijke gronden in stand blijven. Desalniettemin zien we dat Baanstede,
door te sturen op kosten van bedrijfsvoering, het afgelopen jaar een lager
exploitatietekort laat zien dan begroot.

Huidig perspectief
De komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 als onderdeel van de drie
decentralisaties en de verkregen inzichten in de afgelopen jaren met het werken
vanuit het transitieplan geeft een verschuivend perspectief voor de waardering van
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de dienstverlening en expertise die Baanstede biedt aan de onderkant van de
arbeidsmarkt.

Met deze inzichten vragen de betrokken gemeenten in de gemeenschappelijke
regeling Baanstede zich nu af of de afbouw van Baanstede nog wel de juiste koers
is.

Afspraken
De portefeuillehouders hebben op 26 augustus jl. indringend overleg gehad over het
proces. Hierbij is afgesproken om het vormgeven van het gezamenlijk werkproces
detachering en vervreemding groenbedrijf Baanstede naar marktpartijen nog niet
door te voeren per 1 januari 2016. Betrokkenen zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Wij zijn ons gezamenlijk bewust van de noodzaak om op korte termijn verder richting
te geven aan de ontwikkeling rond participatie met inbegrip van de ontwikkelingen
van Baanstede. De inhoud van deze brief wordt dan ook onderschreven door de
negen portefeuillehouders. Op 23 september spreken de portefeuillehouders over het
vervolgproces. Nog dit najaar venruachten we het gesprek met u te kunnen voeren
over het vervolg.

Wij gaan ervan uit u hiermee voor nu voldoende te hebben gelnformeerd
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