Melding schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording tijdens het
vragenuur in de raadsvergadering

Datum raadsvergadering: 2 maart 2016
Onderwerp: Presikhaaf Bedrijven
Naam fractie: CDA
Naam raads-/commissielid: Willemien Voetdijk-ten Have
Aan de voorzitter van de raad.
Inleiding/Aanleiding:
De fractie van het CDA Zevenaar en de betrokken raden spreken terecht en vaak
over Presihaaf. Vanwege de transitie van taken en verantwoordelijkheden door de
Participatiewet is dit noodzakelijk en onvermijdelijk. Ondanks genomen maatregelen
stapelen de financiële tegenvallers zich keer op keer op en daaraan lijkt nauwelijks
een einde te komen. De gemeenten lijken wel een pinautomaat en dat kan niet de
bedoeling zijn. Immers verwacht mag worden dat raden een integrale afweging
kunnen maken over toe te wijzen middelen. Het frustreren daarvan door niet
geplande beslaglegging op het beïnvloedbare deel van de financiële middelen is
daarbij ongewenst.
Er lijkt zich nu een situatie voor te doen die wij niet begrijpen. Er is naar ons weten
ingestemd met het voorstel om het BresDO-advies zoals beschreven in het
adviesrapport van Bureau Berenschot over te nemen. In lijn hiermee en met de
belanghebbenden zou een programmaplan worden opgesteld en uitgevoerd om
Presikhaaf Bedrijven (PHB) samen modulair af te bouwen. Daarnaast is besloten
uiterlijk 1 januari 2017 een Werkgevers Service Punt in te richten dat een deel van de
taken van het huidige PHB overneemt en uiterlijk 1 januari 2017 een nieuw
perspectief voor beschermd werken en de nieuwe doelgroep uit te werken. Bij RSD
de Liemers? Maar:
Op 18 februari 2016 heeft het DB van Presikhaaf Bedrijven een brief verzonden aan
het AB van Presikhaaf Bedrijven. Daarin is het volgende opgenomen:
centrale vraag is hoe we de, nu nog onder Presikhaaf Bedrijven vallende
werkprocessen kunnen verzelfstandigen, waarbij werkgelegenheid behouden blijft of
nog beter kan worden verbreed naar de totale doelgroep van de Participatiewet.

Houdt de zinsnede of nog beter kan worden verbreed naar de totale doelgroep van
de Participatiewet in dat de mogelijkheid bestaat dat er nieuwe doelgroepen bij
Presikhaaf Bedrijven worden ondergebracht - waarvan eerder bepaald is dat ze bij
gemeenten zouden worden ondergebracht - en dat er sprake is van een mogelijkheid
van opbouw binnen Presikhaaf Bedrijven in plaats van modulair afbouwen?
Wij zijn de draad kwijt!
Vraag:
Hoe zit dit?

Gelieve de verantwoordelijk portefeuillehouder uit te nodigen, zodat deze in het
vragenuur bovenstaande vragen kan beantwoorden.

