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lnleiding
Lokaal FNV WestBrabant heeft op 20 juni 2016 een brief toegezonden over het Verdringingsprotocol
'Voorkomen van verdringing en werken zonder loon'aan de colleges van B&W en de leden van de
Gemeenteraden van de gemeenten Moerdijk, Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen en Woensdrecht.
De FNV is landelijk een campagne begonnen om betaalde arbeid te promoten en te voorkomen dat
betaalde arbeid wordt verdrongen door werken zonder loon. Met behulp van een vijftal gemeenten
(Den Haag, Rijswijk, Delft, Midden-Delftland en Westland) is er een protocol opgesteld, dat
verdringing van betaalde arbeid door werken zonder loon, moet voorkomen. Dit protocol is door de
FNV en de 5 gemeenten ondertekend. ln een brief van 20 juni 2016 vraagt Lokaal FNV West-Brabant
het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden om dit protocol over te nemen.
De uitvoering van de Participatiewet wordt in artikel 7 van de PW opgedragen aan het college. Het
overnemen van het Verdringingsprotocol houdt echter ook wijzigingen in van de Re-integratieverordening. Het vaststellen van verordeningen is een aangelegenheid van de gemeenteraad en is neergelegd in artikel B en artikel 8.a Um 8.e van de Participatiewet.

Informatie
De insteek van lokaal FNV West-Brabant sluit grotendeels aan bij het re-integratiebeleid van de arbeidsmarktregio West-Brabant die bestaat uit l6 gemeenten, waarvan de gemeente Moerdijk er één
is. Op uitdrukkelijk verzoek van de werkgevers in deze arbeidsmarktregio is verzocht om een uniform
re-integratiebeleid.
Op een beperkt aantal punten wijkt het Verdringingsprotocol af van het re-integratiebeleid in onze
regio. Dit heeft voornamelijk te maken met de korte periode van arbeidstoeleiding zoals Lokaal FNV
voorstaat in het protocol. Het college van B&W is van mening dat deze termijnen niet altijd in het belang zijn van de potentiële werknemer.
Voor de uítvoering van de Participatiewet staat het college van B&W maatwerk voor aan de werkzoekenden binnen onze gemeente. Dit maatwerk moet uiteindelijk resulteren in structurele arbeidsinpassing in loonvormende arbeid en dit bij voorkeur bij een reguliere werkgever.

Omdat het verdringingsprotocolzoals Lokaal FNV dit voorstaat, de maatwerkoplossingen voor onze
doelgroepen in de Participatiewet beperkt, staat het college niet volmondig achter dit protocol. Om
deze reden heeft het college, na afstemming met de andere gemeenten binnen de arbeidsmarktregio,
besloten om het verdringingsprotocol niet over te nemen.
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Verdringingsprotocol

Geachte heer van de Weijgert,
ln reactie op uw brief d.d. 20 juni jl. met betrekking tot het verdringingsprotocol kan ik u het volgende
mededelen.
De insteek van Lokaal FNV West-Brabant sluit grotendeels aan bij het uniforme re-integratiebeleid van de
gemeenten in de arbeidsmarktregio WeslBrabant. ln de uitvoering van de Participatiewet streven wij
duurzame uitstroom uit de bijstandsuitkering na. Duurzame uitstroom in de vorm van een
arbeidsovereenkomst voor de werknemer, waarmee een loon wordt verdiend boven de bijstandsnorm.
Op een beperkt aantal punten wijkt het verdringingsprotocol af van het re-integratiebeleid in de
arbeidsmarktregio West-Brabant. Dit heeft voornamelijk te maken met de korte periode van
arbeidstoeleiding zoals Lokaal FNV voorstaat in het protocol. Het college van B&W is van mening dat
deze termijnen niet altijd in het belang zijn van de potentiële werknemer.
Voor de uitvoering van de Participatiewet staat het college van B&W maatwerk voor aan de
werkzoekenden binnen onze gemeente. Dit maatwerk moet uiteindelijk resulteren in structurele
arbeidsinpassing in loonvormende arbeid en dit bijvoorkeur bij een reguliere werkgever.
Omdat het verdringingsprotocol zoals Lokaal FNV dit voorstaat, de maatwerkoplossingen voor onze
doelgroepen in de Participatiewet beperkt, staat het college niet volmondig achter dit protocol. Om deze
reden heeft het college besloten om het verdringingsprotocol niet over te nemen.
De gemeenteraad heeft via de griffie uw brief ontvangen. De raad is door een samenvatting van dit
besluit van het college geTnformeerd.
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