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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 6 Conceptbegroting VrZW: uitleg aub. Taakstelling voor 2017 

= € 1.476.626. Is dat nieuw beleid en zo ja wat dan? 

 

Dit betreft een bezuinigingstaakstelling. Deze taakstelling 

wordt veroorzaakt door de lagere bijdrage van de 

gemeenten ad € 730.000 (laatste tranche van de 10% 

taakstelling over de instapbijdrage), hogere kapitaallasten 

(niet compensabele btw) en een incidentele dekking in de 

begroting 2016 (onderuitputting kapitaallasten). 

2 13                       Zienswijze: “gelijkwaardige instroom vanuit de doelgroep 

van de participatiewet”. Welke doelgroep? Er zijn 

meerdere. 

 

Het gaat hier om de inwoners van de regio Zaanstreek-

Waterland die een beroep doen op de gemeente op basis 

van de Participatiewetgeving en die tevens geschikt 

worden geacht voor  werk dat Baanstede kan aanbieden 

en vice versa, het werk dat Baanstede kan aanbieden past 

in de situatie van de genoemde inwoners. 

3 13                     Overdracht bedrijfsonderdeel naar het WSP?? Nog niet 

eerder genoemd. Wat wordt hier bedoeld en om welk 

bedrijfsonderdeel gaat het? 

 

Over de extra investeringen voor Baanstede i.v.m. going on 

concern (wat moesten we toch zonder Engels) is kennelijk 

al overeenstemming tussen de gemeenten? Of klopt dat 

niet? 

 

Het Transitieplan Baanstede is gestaakt in december vorig 

jaar. Een van de acties in het Transitieplan genoemd, zou 

zijn een overdracht van het bedrijfsonderdeel Detachering 

en Begeleid werken (Deta/BW) naar het Werkgevers-

servicepunt (WSP).  Daar het Transitieplan is gestaakt, is 

daarmee ook de overdracht van genoemd 

bedrijfsonderdeel komen te vervallen. 

 

Ja, in zo verre dat dit  binnen het bestuur van Baanstede is 

besloten. Het betreft investeringen om het bedrijf 

Baanstede zo veel mogelijk weer up to date (op de rit) te 

krijgen én om investeringen die het mogelijk maken om 

extra instroom vanuit de doelgroep van de Participatiewet 

mogelijk te maken. Zie vraag 2 aangaande de definitie van 

de bedoelde doelgroep. 

 


