Lopik, 31 juli 2017

Betreft: Advies toekomstige uitvoering WsW

Geacht college,
Eind april zijn wij door de beleidsambtenaar en de lokale projectleider uitgebreid geïnformeerd over
de ontwikkeling en het verder te volgen traject naar het uiteindelijke Raadsvoorstel Toekomstige
uitvoering WsW. Dit hebben wij als zeer prettig ervaren waarderen het zeer dat wij op deze wijze zijn
geïnformeerd.
Vervolgens hebben wij het Raadsvoorstel ontvangen, waarover wij hierbij graag een advies uitbrengen.
Allereerst zijn wij tevreden over de zorgvuldigheid die blijkt uit dit voorstel. Wij verwachten dat er
door het uitvoeren van maatwerk oog zal zijn voor de verschillende kenmerken en individuele
mogelijkheden en wensen van de betreffende WsW-medewerkers. We zijn ook blij dat de expertise
van de begeleiders van Pauw door de bredere inzet (lokale werkteams) en de werkgarantie daarbij,
behouden zal kunnen worden.
Een belangrijk punt voor ons is dat de mogelijkheid van beschermd werk in de vorm van een “beschut
vangnet” beschikbaar blijft voor de medewerkers die dit nodig hebben. Wij staan positief ten opzichte
van het uitgangspunt om het beschut werk onder te brengen in een aparte stichting. Hierdoor zal ook
voor nieuwe medewerkers in de toekomst de mogelijk blijven bestaan om in een beschermde
omgeving te kunnen werken. Daarbij lijkt het ons wenselijk dat ook de gemeente Houten (in de nabije
toekomst) aansluit. Hierdoor kan binnen de WIL de expertise verder worden uitgebreid naar alle
Lekstroominwoners die onder de Participatiewet (en voorheen WsW) vallen.
Op dit moment is nog niet volledig duidelijk wat de toekomst is voor de medewerkers die de
gemeentelijke groen- en schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren. Voor deze medewerkers willen wij de
hoop uitspreken dat beslissingen over deze groep met dezelfde zorgvuldigheid genomen zullen
worden als bij dit voorstel. Uiteraard zijn wij van harte bereid om ook hierover mee te denken.
Hoogachtend,
Namens de adviesraad Sociaal Domein Lopik,

A.E. Dogterom
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