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Samenvatting
De gemeenteraad heeft op 19 maart 2013 een amendement aangenomen waarmee de deelname aan Breed tot
1 j u l i 2014 wordt gecontinueerd. Dit besluit vraagt dat er actief wordt gehandeld om te voorkomen dat
Beuningen uit de GR Breed treedt, met bijbehorende hoge kosten.
Besluit o m
1. Deelname aan de GR Breed te continueren.

Inleiding
De gemeenteraad heeft op 19 maart 2013 een amendement aangenomen waarmee de deelname aan Breed
tot 1 j u l i 2014 wordt gecontinueerd.
Overwegingen daarbij waren:
« De ingezette richting van Beuningen ten aanzien van GR Breed niet onderbroken kan en mag
worden. Deze richting bestaat uit het helder krijgen wat de bijdrage van GR Breed is voor het
onderbrengen van de SW-Taken van de gemeente Beuningen en onderzoeken en vaststellen of
andere vormen tot een beter resultaat leiden.
«

De in het afgelopen jaar raadsbreed aangenomen moties onvolledig en onvoldoende uitwerking
hebben gehad;

*

Open-eind financiering GR-Breed op dit moment nog ongewenst is;

»

De samenhang binnen het domein werk, de nieuwe MGR en GR Breed groot is

»

Het effect van de nieuwe MGR voor de positie van GR Breed nog onvoldoende uitgewerkt is.

Het raadsbesluit besluit is ter kennis gebracht aan het bestuur van Breed en heeft er mede toe geleid dat
het bestuur van Breed in het najaar van 2013 de directie opdracht heeft gegeven voor 'Scenarioontwikkeling voor de integratie van delen van Breed in het nieuwe werkbedrijf. Het uitgangspunt van de
opdracht was dat de effecten die werden beoogd met de reorganisatie van Breed worden gerealiseerd en
maximaal renderen in het nieuwe werkbedrijf.
Op 3 maart 2014 heeft het bestuur van Breed per brief laten weten dat er meer tijd nodig was om een
goede scenario-keuze te maken. "Met die reden is Breed -samen met deze gemeenten- een onderzoek
gestart naar overeenkomsten en verschillen tussen Breed en de afdeling Werk van de gemeenten op de
terreinen organisatie-inrichting, financiën en inhoud (primaire proces, kernactiviteit)."
Per brief d.d. 16 april is vervolgens door het college van Beuningen (o.b.v. college besluit d.d. 8 april)
aangegeven dat dit niet strookt met de feitelijke opdracht.
Per brieven van resp. 13 mei en 17 j u n i heeft Breed het Beuningse college laten weten dat nog geen
inhoudelijke reactie verstuurd kan worden naar aanleiding van het onderzoek. De reden hiervan is dat er
een regionale procesbrief in de maak is. Het college heeft de procesbrief (UI14.03269) op 8 j u l i vastgesteld
en verzonden aan de gemeenteraad.

In het eerste kwartaal van 2015 zal besluitvorming in de raden plaatsvinden over de integratie van Breed in
het nieuwe Werkbedrijf. In die besluitvorming komt ook de vraag aan de orde hoe de verschillende
bedrijfsonderdelen gepositioneerd worden in de MGR of het nieuwe Werkbedrijf.
B e o o g d effect
De deelname aan Breed wordt gecontinueerd.
Argumenten
1.

a. Integratie van Breed in het Werkbedrijf is een voor de hand liggende stap
In het regionale sociale domein wordt een belangrijke plaats ingenomen door Breed, dat namens negen
gemeenten de Wet sociale Werkvoorziening uitvoert. Regionaal is afgesproken dat het Werkbedrijf
ingaande 1 januari 2015 de regie gaat voeren op de participatieketen, om te voorkomen dat er sprake
is van concurrentie tussen de afdelingen Werk van de gemeenten, Breed en de AWBZ -instellingen.
b. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor integratie van Breed in het Werkbedrijf
In het eerste kwartaal van 2015 zal besluitvorming in de raden plaatsvinden over de integratie van
Breed in het nieuwe Werkbedrijf.
b. Uittreden betekent dat de gemeente zelfde Wsw zal moeten uitvoeren.
Het uitvoeren van de Wsw is een wettelijke plicht van de gemeente. Als de raad besluit uit te treden zal
de gemeente kosten moeten maken door de uitvoering van de Wsw in eigen beheer te nemen of in te
kopen bij een andere partij. Deze uitgaven zullen ten laste worden gebracht van de reserve. Daarvoor
moet toestemming worden gevraagd bij de provincie, die het besluit van de gemeenteraad zal toetsen
aan noodzakelijkheid en onontkoombaarheid.
c. Uittreden betekent
uittredingskosten
Indien de gemeenteraad besluit uit te treden zal door de overige deelnemende gemeenten aan de GR
een uittreedvergoeding worden verlang. De kosten hiervan voor Beuningen zijn in het verleden
becijferd op C 2.128.000.
d. De informatievoorziening
door Breed is sterk verbeterd.
Een van de redenen om te komen tot het amendement was de gebrekkige informatievoorziening door
Breed. Breed heeft inmiddels veel gedaan om dit te verbeteren, bijvoorbeeld in de vorm van
kwartaalrapportages.

Kanttekeningen
Nvt.
Financiën
Door niet uit te treden wordt de gemeente niet gesteld voor aanvullende kosten zoals de
uittreedvergoeding en kosten van het in eigen uitvoering nemen van de Wsw.
Tijdspad
Nvt.
Communicatie
Het raadsbesluit zal ter kennis worden gebracht aan het bestuur van Breed.
Evaluatie
Nvt.
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