
  

 

 

Amendement  107A: Baanstede 

 

De gemeenteraad van Zaanstad in vergadering bijeen op donderdag 17 december 2015, 

behandelend de zienswijze op het transitieplan Baanstede tot uittreden 

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland.  

Constaterende dat:  

- in de regio verschillende visies aangaande de uitvoering van de Participatiewet 

zijn ontstaan (Zaanstad: een integrale uitvoeringsorganisatie, Waterlandse 

gemeenten: een netwerkorganisatie) 

- door de uiteenlopende visies het realiseren van de onderdelen uit het 

transitieplan niet langer haalbaar is.  

- de Gemeente voorstelt om uit de GR te stappen ten behoeve  de voortvarendheid 

in het proces van de integrale uitvoeringsorganisatie.  

- uittreden per 31 december 2015 kenbaar moet worden gemaakt, anders kan dat 

pas een jaar later.  

- tegelijkertijd de gemeenten in Zaanstreek Waterland gezamenlijk onderzoeken 

wat de consequenties zijn voor Baanstede voor het verschil van visie op de 

uitvoering van de Participatiewet.  

- bij dit onderzoek ook wordt gekeken naar de ontvlechting van de GR in 

gezamenlijkheid.  

- de resultaten hiervan nog niet bekend zijn.  

- de Waterlandse gemeenten (in het bijzonder Purmerend) op het gebied van de 

samenwerking met betrekking tot Baanstede, WMO en wonen op dit moment 

andere keuzes maken.  

Overwegende dat:  

- duidelijkheid over de te varen koers noodzakelijk is in het licht van de 

Participatiewet en ten behoeve van de Baanstedelingen.  

- het kenbaar maken van de uittreding per 31 december 2015 voordat de 

onderzoeksresultaten bekend zijn, tot verstoring van de relaties kan leiden en tot 

hoge kosten die Zaanstad moet dragen. 

- het opheffen van de GR in gezamenlijkheid een effectievere en betere keuze kan 

zijn.  

- de raad veel waarde hecht aan samenwerken met andere gemeenten in de regio 

daar waar het kan ten aanzien van de Participatiewet maar dat niet per se hoeft 

in GR verband.  



Besluit het raadsbesluit te wijzigen in :   

• Een positieve zienswijze te geven op het stopzetten van het transitieplan.  

• De komende maanden in samenwerking met de regiogemeenten te streven naar 

de ontvlechting van de GR in gezamenlijkheid.  

• Indien ontvlechting  in gezamenlijkheid niet tot de mogelijkheden behoort,  een 

voorstel te agenderen dat uittreden uit de gemeenschappelijke regeling 

werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland vóór 31 december 2016 mogelijk 

maakt; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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