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Onderwerp BaanStede in het licht van de Participatiewet 

 

Middenbeemster, 8 juni 2016 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

Door de Participatiewet heeft de gemeente Beemster de verantwoordelijkheid gekregen voor 

een brede groep mensen dat ondersteuning nodig heeft. Sinds 2015 ondersteunt de 

gemeente ook mensen met een arbeidsbeperking die voorheen in de Wajong terecht 

konden. Eind 2014 is het beleidsplan Participatie vastgesteld. Eind 2015 is het Transitieplan 

BaanStede stopgezet. 2016 is het jaar waarin Beenster, samen met de gemeenten in de 

regio Zaanstreek-Waterland, kijkt hoe opnieuw richting gegeven kan worden aan de sociale 

werkvoorziening in de toekomst en welke regierol zij daarin wil nemen. De ontwikkelingen 

rond BaanStede hangen nauw samen met de uitvoering van de Participatiewet. Aan de hand 

van inhoudelijke en financiële analyses ten aanzien van BaanStede aan de ene kant, en de 

Participatiewet aan de andere kant, wil Beemster een gedegen afweging kunnen maken over 

hoe Beemster in de toekomst om wil gaan met de ondersteuning van de brede doelgroep. 

 

Oplossingsrichting 

Beemster heeft de vrijheid om zelf te kiezen hoe zij met haar 17 SW- ers en nieuwe instroom 

vanuit de Participatiewet om wil gaan en welke rol zij wil innemen in de regie.  

 

Wij zien voor Beemster de volgende 2 mogelijkheden: 

 

Optie 1  Zelf regie en mensen plaatsen; regelen via DVO 

Deze optie houdt in dat gemeente Beemster zelf verantwoordelijkheid neemt voor de huidige 

17 SW- ers en individueel gaat kijken waar hij/zij het beste kunnen werken. Aangezien de 

uitvoering van de Participatiewet is belegd bij gemeente Purmerend ligt het voor de hand dit 

ook via het DVO te regelen.  

 

Optie 2  Inkopen bij het te ontwikkelen Participatiebedrijf in de regio 

Bij deze optie koopt gemeente Beemster rechtstreeks plekken in bij het te ontwikkelen 

Participatiebedrijf in de regio en betaald daarvoor de kostprijs. Ook voor de nieuwe instroom 

uit de Participatiewet kan op maat worden gekeken en plekken in het participatiebedrijf of 

elders worden ingekocht.  

 

Mede gezien de ontwikkelingen in de regio waarbij de mogelijkheid ontstaat om in te kopen 

bij een Participatiebedrijf gerund door gemeente Zaanstad en Purmerend, is het voorstel te 

kiezen voor optie 2: inkopen bij het te ontwikkelen Participatiebedrijf.   
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Meetbare doelstelling 

nvt 

 

Financiële consequenties 

Er zit financieel nagenoeg geen verschil tussen beide mogelijkheden. In beide gevallen wordt 

de gemeente Beemster zelf (financieel) verantwoordelijk, maar wordt de uitvoering bij een 

derde belegd. Het maakt voor de businesscase financieel gezien geen verschil of de 

uitvoering via de DVO bij Purmerend wordt ondergebracht of dat Beemster rechtstreeks 

inkoopt bij het Participatiebedrijf. 

 

Overige consequenties 

nvt 

 

Monitoring evaluatie 

Voor de zomer worden visies en plannen van de gemeenten besproken. Rond de zomer 

wordt het vervolgproces in een planning vastgelegd. De rol van gemeenteraden wordt in het 

proces nadrukkelijk meegenomen.   

 

Voorgesteld besluit 

Instemmen met de notitie BaanStede in relatie tot de Participatiewet en de daarbij behorende 

Analyse Baanstede en kiezen voor optie 2: inkopen bij het te ontwikkelen Participatiebedrijf  

in de regio voor de uitvoering van de WSW en de (nieuwe instroom) van de Participatiewet. 

 

Communicatie/Participatie 

Over de wijze van communiceren vindt regionale afstemming plaats. 

 

  

 


