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Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2014 en de programmaraming 2015 van het 

Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten. 
2. Uw zienswijze op de programmaraming 2015 schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur 

van het Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten en daarbij de bijgevoegde conceptbrief 
als uitgangspunt te nemen. 

 
 

INHOUD 

INLEIDING 

De programmaraming 2015 van het Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten (verder 
werkvoorzieningschap genoemd) moet voorgelegd worden aan de gemeenteraden van Kampen 
en Dronten. De gemeenteraden krijgen zo de mogelijkheid om de raming 2015 te beoordelen 
en hun zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van het werkvoorzieningschap.  
 
 
ARGUMENTEN 

1/2. Het vaststellen van de programmaraming 2015 van het werkvoorzieningschap is een 
bevoegdheid van het bestuur van het werkvoorzieningschap.  
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is geregeld dat de gemeenteraden de gelegenheid 
moeten hebben om ‘hun zienswijze’ over de raming kenbaar te maken aan het bestuur van het 
werkvoorzieningschap. De bijgevoegde conceptbrief aan het bestuur kan daarbij als 
uitgangspunt genomen worden.  

 
De programmabegroting 2014 en de raming 2015 zijn in de bestuursvergadering van 26 juni 
2014 vastgesteld. Bij het opstellen is uitgegaan van de kaders die de raad in 2012 heeft 
vastgesteld ten behoeve van de herstructurering van de uitvoering van de Wsw. Met het 
vaststellen van de kaders hebben beide gemeenten de voorkeur uitgesproken dat IMpact zich 
ontwikkelt naar een arbeidstoeleidingsbedrijf dat zoveel mogelijk mensen plaats in allianties met 
het bedrijfsleven.  
 
Om meer inzicht te krijgen in de programmaraming 2015 van het werkvoorzieningschap zijn de  
jaarrekening 2013 en de begroting 2014 van Stichting IMpact ter inzage gelegd. 
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In de programmabegroting 2014 en raming 2015 valt te lezen dat met ingang van 1 januari 
2013 de wettelijk verplichte wijziging in de rechtspositie van SW-medewerkers is doorgevoerd. 
Alle SW-medewerkers moesten per 1 januari 2013 een dienstverband binnen de 
Gemeenschappelijke regeling hebben in plaats van een dienstverband met Stichting IMpact. In 
de raad van maart 2013 is hierop de gemeenschappelijke regeling aangepast.  
 
Met dit herstelde werkgeverschap van de GR was er geen formele grondslag meer voor de 
feitelijke uitvoeringspraktijk. Om dit op te lossen zijn er nadere afspraken gemaakt tussen de 
GR en stichting IMpact met een doorlenings- en dienstverleningsovereenkomst. Het doel van 
de doorleningsovereenkomst is het formaliseren van de doorlening van alle WSW-medewerkers 
in dienst van de GR aan de stichting IMpact.   
Daarnaast is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld, om een juridische basis te bieden 
voor de door de stichting uitgevoerde verloning van de WSW-geïndiceerden in dienst van de 
GR. Met de ondertekening van beide overeenkomsten kiezen beide partijen ervoor om de 
feitelijke uitvoeringspraktijk te formaliseren. 
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