Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen
d.d. 27 oktober 2016
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Krimpen aan den IJssel
Alphen aan den Rijn/Boskoop
Zuidplas

Aanwezig namens Promen:
De heer F. Rossel
De heer A. van Wijk
Mevrouw C.J. van Es, verslag

Algemeen directeur/ambtelijk secretaris
Hoofd Financiën & Controlling
Bestuur- en Directieondersteuning

1. Opening en mededelingen
De heer Meuldijk, voorzitter, opent de vergadering om 9.21 uur en heet alle aanwezigen
welkom.
Mededelingen: De heren Van Woudenberg en Van Leest zijn verhinderd. Zij hebben schriftelijk
gereageerd op agendapunt 3.
2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur Promen d.d. 7 juli 2016
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld waarna de voorzitter en de ambtelijk
secretaris het verslag voor akkoord ondertekenen.
Naar aanleiding van; Geen.
3. Notitie Nieuw Beschut
Schriftelijke reactie van de heer Van Woudenberg, gemeente Zuidplas;
Hij vindt de loonkostensubsidie van 70% aan de hoge kant. Dit is gewenst vanuit het
perspectief van Promen, echter vraagt hij zich af of een dergelijk percentage vanuit het
gezichtspunt van de gemeenten tot voldoende instroom gaat leiden.
Schriftelijke reactie van de heer De Leest, gemeente Alphen aan den Rijn;
Vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn zal er geen Nieuw Beschut worden afgenomen bij
Promen, er is reeds een overeenkomst hiervoor afgesloten met SWA. Zij zien het instrument
Nieuw Beschut als een instrument op grond van de Participatiewet. In dat licht geven zij er dan
ook de voorkeur aan om het niet binnen de GR te organiseren.
De heer Meuldijk heeft vanuit zijn gemeente eenzelfde reactie gekregen en vindt 60%
loonkostensubsidie beter passend.
De heer Blankenberg stelt voor om voor Nieuw Beschut intern 70% loonkosten te rekenen en
voor Nieuw Beschut detachering 60%.
Zowel mevrouw Leferink als de heer Vente stemmen in met de notitie zoals deze voorligt.
De heer Tetteroo denkt dat het niet goedkoper kan dan 70% loonkostensubsidie en € 8.500,per traject.
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De heer Rossel geeft aan dat met 70% loonkostensubsidie en € 8.500,- (daadwerkelijke
begeleiding, infrastructuur, eventuele werkplekaanpassing en overheadkosten) het bedrag
ongeveer gelijk is aan de oude SW en dat dit bedrag voor de bestaande groep (binnen- en
buiten plaatsingen) al niet toereikend is. Nieuw Beschut behelst een nog zwakkere doelgroep.
Het percentage loonkostensubsidie en het begeleidingsbedrag van € 8.500,- is conform de
door het Ministerie landelijk gestelde normen en deze worden ook landelijk toegepast. Veel
collega SW bedrijven rekenen daar bovenop nog extra 30% loonkostensubsidie en de
mobiliteitsbonus die de gemeente verkrijgt bij elke plaatsing Nieuw Beschut.
De heer Tetteroo bespreekt het plaatsen van Nieuw Beschut bij de GR eerst met het College.
De afgesproken 2 jaar pilotperiode onder de GR staat dus nog ter discussie. In afwachting van
dit besluit wordt de notitie aangehouden. De heer Tetteroo heeft wel de intentie om Nieuw
Beschut in te zetten onder de huidige GR.
De heer Rossel stelt voor om te starten zoals voorgesteld in de notitie. Als het wenselijk is om
naar aanleiding van een tussenevaluatie wijzigingen door te voeren dan zal dat in overleg met
de gemeenten gebeuren.
Besluit; Inhoudelijk wordt ingestemd met de notitie Nieuw Beschut. Het punt of Nieuw Beschut
al dan niet onder de GR valt wordt, in afwachting van de bespreking in het College van B&W
van Gouda, opnieuw geagendeerd voor de volgende AB vergadering d.d. 22 december 2016.
4. Concept Ondernemingsplan Promen 2017
Een begeleidende brief is ter vergadering uitgedeeld en zal op twee punten worden aangepast.
Besluit; Promen stuurt de aangepaste begeleidende brief naar de voorzitter. Het Algemeen
Bestuur mandateert de voorzitter voor goedkeuring.
Het Algemeen Bestuur stelt het Ondernemingsplan Promen 2017 voorlopig vast. De
begeleidende brief is met aanpassingen vastgesteld.
Er worden twee brieven opgesteld, één zal verstuurd worden aan het Algemeen Bestuur t.a.v.
het College van B & W en de andere brief wordt verstuurd naar de griffies t.a.v. de raadsleden.
5. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
6.

Sluiting
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de heer Meuldijk om 9.53 uur de vergadering.
Verslag d.d. 27 oktober 2016 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 22
december 2016.

J.A.A. Meuldijk
voorzitter

F. Rossel
algemeen directeur/ambtelijk secretaris
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Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst
Nr. Omschrijving

Evt. opvolging

1.

Verslag d.d. 7 juli 2016

Vastgesteld

2.

Notitie Nieuw Beschut

Aangehouden

3.

Ondernemingsplan Promen 2017

Voorlopig vastgesteld

3

