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   (ingekomen op 29 oktober 2014) 
 
 

 
Schriftelijke vragen over de uitvoering van de Participatiewet 
 
Onlangs kondigde staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan dat er 
€ 35 mln. extra beschikbaar komt voor het opstarten van de Regionale Werkbedrijven (‘Extra 
geld voor Werkbedrijven’, www.nos.nl, 21 oktober 2014).  
Dat betekent dat ook het Regionaal Werkbedrijf in de regio Utrecht  € 1 m ln. extra te besteden 
heeft. Bovendien berekende brancheorganisatie Cedris onlangs dat een volwaardig beschutte 
werkplek tegen minimumloon goedkoper is dan een voorziening met dagbesteding, zoals 
onder andere Utrecht van plan is te realiseren (‘Dagbesteding is duurder dan beschut werk’, 
www.binnenlandsbestuur.nl, 23 oktober 2014).  
Ten slotte bevestigde staatssecretaris Klijnsma in antwoord op mondelinge Kamervragen van 
de PvdA op dinsdag 28 oktober 2014 dat gemeenten verplicht zijn beschut werk aan te bieden. 
Deze actuele ontwikkelingen op het terrein van de Participatiewet brengt de PvdA tot de 
volgende vragen aan het college. 
 

1. Heeft u de vakbonden al uitgenodigd voor een gesprek om nu echt een start te maken 
met het Regionaal Werkbedrijf in Utrecht, zoals toegezegd tijdens de raadsbehandeling 
van de nota Werken aan werk op 2 oktober 2014? Zo ja, welke afspraken hebt u 
gemaakt met werkgevers en werknemers over de realisatie van de bijna 1200 
garantiebanen in onze regio en de verdeling daarvan over de komende jaren, sectoren, 
soort werk, etc.? Zo nee, waarom niet? 
 

2. Kunt u toezeggen dat u op korte termijn met werkgevers en werknemers afspraken 
maakt over de besteding van de € 1 mln. extra en de raad hierover te informeren?  

 
De PvdA heeft in het raadsdebat over de nota Werken aan werk het amendement ‘Ook in 
Utrecht beschut werk dat loont’ (A44/2014) ingediend, dat beoogt dat Utrecht in lijn met de 
Participatiewet en het Sociaal Akkoord werkplekken realiseert voor mensen die zijn 
aangewezen op beschutte werkomgeving, tegen tenminste wettelijk minimumloon.  
Gemeenten krijgen hiervoor ook geld van het Rijk.  
Het college heeft het amendement echter ontraden, omdat beschut werk duurder zou zijn dan 
een voorziening via de dagbesteding, wat het college van plan is.  
Uit onderzoek van Cedris blijkt dat dit helemaal niet het geval is. De gemiddelde kosten van 
een Participatievoorziening met dagbesteding (€ 25.000,-) zijn hoger dan de kosten van een 
beschutte werkplek tegen minimumloon (€ 20.000,-).  
Bij beschut werk worden opbrengsten gerealiseerd uit productie, waarmee de 
begeleidingskosten volgens Cedris ongeveer kunnen worden terugverdiend. 
 

3. Wat vindt u van de uitkomsten van het onderzoek van Cedris? 
  

4. Op basis van welke berekeningen kwam u tot de conclusie dat een beschutte werkplek 
duurder is dan een Participatievoorziening? 
 

5. Bent u van plan amendement A44/2014 met terugwerkende kracht van een andere 
beoordeling te voorzien? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke gaat u alsnog invulling 
geven aan het realiseren van volwaardige beschutte werkplekken in de regio Utrecht?  

 
Zoals het college in de nota Werken aan werk toegaf is het zeer de vraag of de voorziening die 
het college van plan is, niet strijdig is met de Participatiewet.  
Staatssecretaris Klijnsma meldde in het Vragenuur van 28 oktober 2014 dat gemeenten 
verplicht zijn te voorzien in een voorziening voor beschut werk: ‘Als dit niet wordt 
aangeboden, is dat niet conform de wetgeving die wij hier hebben gemaakt.’  
Bovendien zijn gemeenten volgens de staatssecretaris verplicht hun beleid ten aanzien van 
beschut werk in een verordening vast te leggen.  

http://www.nos.nl/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/


 
6. Hebt u het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al gevraagd of de wijze 

waarop u wilt omgaan met beschut werk strijdig is met de (strekking van de) 
Participatiewet? Zo ja, wat was het antwoord? Zo nee, kunt u toezeggen dit op korte 
termijn alsnog te doen en de raad te informeren over het antwoord? Wat vindt u in dat 
verband van de bovenstaande uitspraken van de staatssecretaris? 

 
In de concept-verordening Participatiewet 2015 heeft het college slechts een zeer 
summiere bepaling opgenomen over de voorziening beschut werk (artikel 6).  
 
7. Bent u van mening dat hiermee voldoende invulling wordt gegeven aan de verplichting 

om in een verordening het beleid rondom beschut werk uit te werken? Zo ja, op grond 
waarvan? Zo nee, is het college voornemens een aanvullend voorstel te doen op dit 
punt? 

     
  
 
 


