Aan:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ter attentie van mw. drs. J. Klijnsma
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Datum: 15 juli 2017
Onderwerp: Realisatie beschut werk gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Bijlagen: 1

Geachte staatssecretaris, beste mevrouw Klijnsma,

Voor het eerst in ons ruim 20 jarig bestaan als cliëntenorganisatie Participatiewet richten we ons
rechtstreeks tot u als verantwoordelijk bewindspersoon. Wij kunnen ons niet neerleggen bij het
beleid van onze gemeente inzake nieuw beschut werk.
De gemeente stelt in haar kadernota 2018-2021: “Garantiebanen en beschut werk worden in
beginsel opgeschort. Zolang de rijksoverheid de gemeente niet betaalt voor de invoering van
garantiebanen en beschut werk, worden deze trajecten in beginsel gestopt. Wel hebben we de
ruimte om indien de situatie zich voordoet, beschut werk of een garantiebaan te creëren. Onze
gemeente ondersteunt ook de lobby van Cedris hierin richting de Rijksoverheid”. Kadernota 20182021 Bodegraven-Reeuwijk, 30 mei 2017, blz. 11.
Voorts schrijft de verantwoordelijk wethouder in de lokale krant ‘Kijk op Bodegraven-Reeuwijk’ van
28 juni 2017: “Voor mij is het ideëel en financieel belangrijk dat we de zaken op een goede manier
doen. Iemand vanuit het UWV zomaar doorsluizen naar een dure beschutte werkplaats, kan in mijn
ogen voor alle partijen beter als we kijken of de persoon met zijn of haar kwaliteiten bijvoorbeeld bij
een lokale ondernemer een productieve baan kan krijgen”.
Het sterkt ons in de overtuiging dat deze gemeente de rechtmatige weg naar een beschutte werkplek
om financiële redenen voor belanghebbenden blokkeert. “Pas als er weer middelen komen”, laat de
wethouder weten op vragen van de raadscommissie wanneer hij beschut werk en garantiebanen
aanpakt. We zijn als Puree niet ten principale tegen andere oplossingen voor cliënten met een
indicatie beschut werk, maar eisen van de wethouder dat de indicatie én de wens van de betrokken
cliënt voorop staan. Financiële ruimte van de gemeente kan en hoeft naar onze mening in de
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besluitvorming geen rol te spelen. Overigens hebben we als cliëntenraad de wethouder laten zien
dat de financiële post voor de gemeente niet meer bedraagt dan €3000 per jaar, per cliënt voor een
full time beschutte werkplek. Voor deze kwetsbare groep is dat naar onze mening, op het totaal van
de gemeentelijke begroting, een te verwaarlozen bedrag.
Bij de behandeling van de kadernota 2018-2021 op 5 juli 2017 heeft de PvdA met steun van D66,
VVD en GL een amendement op de kadernota ingediend. Het college is daarin verzocht de hierboven
genoemde passage over garantiebanen en beschut werk te schrappen. Dit amendement heeft bij de
stemming geen meerderheid in de raad gekregen.
We willen u vragen de tot uw dienst staande mogelijkheden aan te wenden om de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk te wijzen op haar verantwoordelijkheden en verplichtingen inzake het
uitvoeren van het beleid met betrekking tot nieuw beschut werk en garantiebanen.

Met vriendelijke groet,

Jan Bouwens (vz)
E: jan.bouwens@stichtingpuree.nl
W: www.stichtingpuree.nl
M: 06 8399 8239
(Stichting Puree is de cliëntenraad Participatiewet Bodegraven-Reeuwijk).
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Bijlage
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