RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Regeling:
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord Holland
Rapporteurs: Marcel Sanders, Lars Dignum
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bespreking op 07 mei van DB en AB-vergadering van 14 mei 2020.
Aanwezig: Anne Braakman, Sigge van der Veek, Jan de Moel, Marcel Sanders, Lars Dignum
Voorstel financieel meerjarenperspectief project Duurzaam werk met loonkostensubsidie (lks)
Uitgewerkt voorstel van Robert Capel inzake met loonkostensubsidie. Pro slinkt elk jaar in
werknemers door afstroming WSW-cliënten zonder aanwas (landelijk beleid). Door dit voorstel kan
Pro weer groeien. Hiermee worden twee vliegen in één klap geslagen. Organisatorisch wordt Pro
robuuster en toekomstbestendig, daarnaast wordt er een doelgroep bereikt die nu niet aan het werk
is. Ingroei minimaal 17 werknemers naar 300, kan ook meer worden. Er wordt gemikt op
werknemers met een arbeidsvermogen van 30 t/m 70%. Bemiddeling van deze doelgroep ligt bij
Agros en Pro bedrijven. Uw raadsrapporteurs hebben opgemerkt dat organisatie- en persoonlijke
belangen (van nieuwe werknemers) op gespannen voet met elkaar kunnen komen te staan. Pfh Van
Der Veek komt met een voorstel die aandacht hieraan besteed.
Deze raadsrapportage staat op de agenda van 10 juni, waarschijnlijk heeft uw reeds een RIM over
bovenstaand verhaal ontvangen
Voorstel arbeidsvoorwaarden Beschut werken en duurzaam werken met lks
Uw bestuur heeft medio 2019 uitgesproken te streven naar een regeling van de arbeidsvoorwaarden
voor hen die werken binnen de regeling Beschut Werk.
Door de VNG is toegezegd dat medio 2020 daarover voorstellen te zullen voorleggen. In het voorstel
Duurzaam Werk met LKS staat dat deze werknemers in aanmerking behoren te komen voor
eenzelfde arbeidsvoorwaardenregeling.
De kosten hiervan worden in het voorstel geschat op maximaal € 3.000 per Fte per jaar. Dit met de
verwachting dat het Rijk het Participatiebudget dienovereenkomstig zal verhogen.
Ontwikkelingen Corona
Pro bedrijven gaat zoveel waar mogelijk door binnen de maatregelen vanuit het RIVM. Een
aanzienlijk deel van de werknemers lopen extra risico. Preventief is er gevraagd aan mensen om thuis
te blijven. Mede hierdoor is het ziekteverzuim was half april 37.5% (peildatum 18-4).
De ontwikkelingen hebben financiële gevolgen. Dit heeft er toe geleid dat er Pro bij de GrGa heeft
aangeklopt voor een noodkrediet. Hierover is nog geen beslissing genomen.
Advies:
Deze rapportage ter kennisneming aan te nemen.
De rapporteurs,
Marcel Sanders & Lars Dignum

