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Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Inleiding
Op 24 september 2015 bent u geïnformeerd over de stand van zaken rond de transitie van
Baanstede. Op 8 oktober hebben wij over ditzelfde onderwerp in het Zaanstad Beraad 
gesproken. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u verder over de stappen die wij met 
u gaan zetten om de toekomst van Baanstede verder concreet te maken.

Portefeuillehoudersoverleg
De bestuurders van de gemeenten van Zaanstreek-Waterland hebben, in het 
portefeuillehoudersoverleg Participatie van 14 oktober jl., gezamenlijk gesproken over een 
aanpak om de toekomst van Baanstede concreet te maken. Die toekomst moet recht doen 
aan de werkzekerheid van de medewerkers van Baanstede, maar ook aan het verschil van 
inzicht over de uitvoering van de Participatiewet tussen de verschillende gemeenten in de 
regio. 

Onderzoeksopdracht
Op 14 oktober hebben de portefeuillehouders daartoe een onderzoeksopdracht vastgesteld. 
Op basis van deze opdracht werken de gemeenten in samenhang aan drie onderdelen:

 ontwikkelplan voor de uitvoering van de participatiewet voor regio Zaanstreek

 ontwikkelplan voor de uitvoering van de participatiewet voor regio Waterland

 onderzoek en advies voor de ontvlechting van Baanstede

De drie onderdelen worden gezamenlijk geagendeerd in het portefeuillehoudersoverleg van 
16 december 2015. Er is op 17 november een extra bestuurlijk overleg gepland om de 
voortgang van het onderzoek te bewaken. Om de deadline van 16 december te kunnen 
halen, en om de afstemming tussen de verschillende onderdelen van het onderzoek af te 
stemmen, is besloten om externe ondersteuning in te schakelen.

Financiële en Juridische consequenties
Voor de externe expertise die nodig is om de onderzoekopdracht tot een goed einde te 
brengen hebben de portefeuillehouders gezamenlijk een budget van € 40.000,- gereserveerd. 
Dit zal naar rato van inwonersaantal onder de gemeenten verdeeld worden.

Integrale uitvoering: Zaanse Leer- en Ontwikkelbedrijf
In het ontwikkelplan voor de uitvoering van de participatiewet voor de regio Zaanstreek wordt 
concreet uitgewerkt wat er in Zaanstad georganiseerd gaat worden om vorm te kunnen geven 
aan een integrale uitvoering van de Participatiewet. Hierbij hoort in ieder geval een 
werkgeverservicepunt, een voorziening voor beschut werk (voor zowel sw-ers als nieuwe 
instroom) en een leerwerkbedrijf voor Zaankanters met een afstand tot arbeidsmarkt. 

Op basis van het ontwikkelplan voor de regio Zaanstreek en het advies over de 
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mogelijkheden van de ontvlechting van Baanstede, bereiden we een raadsvoorstel voor om 
het kader te stellen voor het nieuw op te richten Zaanse Leer-en Ontwikkelbedrijf. Dit voorstel 
kunt u in februari 2016 ter behandeling in het Zaanstad Beraad verwachten.

Raadsbetrokkenheid
Het college beseft dat het traject dat is ingezet complex en ingrijpend is. Het college hecht er 
daarom waarde aan de raad intensief te betrekken bij het denk- en ontwikkeltraject de 
komende maanden, opdat de raad goed geïnformeerd en betrokken blijft. Het college stemt 
op dit moment af met de griffie om de juiste vorm van informeren en betrekken te organiseren 
en waardeert daarbij de inbreng van de raad ten zeerste. Zodra met de griffie 
overeenstemming is gevonden, wordt u hierover uiteraard verder geïnformeerd.

Om in februari 2016 in positie te zijn om te besluiten en het proces van ontvlechten van 
Baanstede voortvarend door te zetten zijn er dit jaar nog stappen te zetten. Ook bij deze 
stappen komt de raad aan zet. Het betreft twee aspecten die hier nader uitgelicht worden.

Zienswijze Transitieplan
Het Dagelijks Bestuur van Baanstede heeft het Algemeen Bestuur geadviseerd om de 
uitvoering van het transitieplan niet voort te zetten. Per brief van 14 oktober heeft het 
Dagelijks Bestuur aan de gemeenteraad gevraagd om een zienswijze op dit advies. 

Voornemen tot uittreden
Baanstede is als gemeenschappelijke regeling georganiseerd. Die regeling is een afspraak 
tussen de negen gemeenten van Zaanstreek-Waterland. Als de gemeente Zaanstad zich 
herbezint op het samenwerkingsniveau, dan hoort hier ook een heroverweging van de 
gemeenschappelijke regeling bij. Die heroverweging doen we gezamenlijk. Toch kan het 
betekenen dat die heroverweging tot uittreden van een of meerdere gemeenten uit de 
Gemeenschappelijke Regeling leidt. Om dat proces mogelijk te maken moeten de gemeenten 
die willen uittreden dat voornemen kenbaar maken voor 1 januari. De volgende gelegenheid 
om dit voornemen kenbaar te maken, doet zich pas weer voor 1 januari 2017 voor. Door dit 
voornemen nu kenbaar te maken, borgen we de voortgang in het proces.

Het college zal een besluit waarin dit voornemen tot uittreding wordt uitgesproken ook voor 
een zienswijze aan u voorleggen. Beide zienswijzen zullen in samenhang en met argumenten 
ter bespreking aan u voorgelegd worden.

Betreft
Actieve informatieverstrekking 

Opdrachtgever T. van der Linde
T.Linde@Zaanstad.nl
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