SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
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INDIENING
Steller vragen: Johan Maas
Datum: 16 februari 2015

Onderwerp: leerwerkbedrijven binnen Heemstede
Wijze van beantwoording:
0 mondeling
0 in commissie SAM / RUI / MID / SC
0 in raadsvergadering
x schriftelijk
verzoek om beantwoording voor de commissievergadering

VRAAG

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in het Haarlems Dagblad van 14 februari over de
voorgenomen handhaving bij de Vintage store?
2. Kan het college inzicht geven in het aantal vergelijkbare leerwerkbedrijven ( en het aantal
plaatsen) binnen Heemstede die mensen met weinig kans op een baan in het bedrijfsleven
leerwerkervaring aanbieden.
3. Welke afspraken maakt de gemeente met deze bedrijven gelet op de recent verlegen
verantwoordelijkheid ingevolge de participatie wet? In hoeverre worden de regionale
onderwijsinstellingen hierbij betrokken?
4. Klopt de stelling in het HD dat de gemeente in dit geval de Vintage store ' meer armslag' heeft
gegeven. Waaruit bestaat die armslag? Is dit een algemene lijn van de gemeenten?
5. Welk inzicht heeft het college in de effectiviteit van deze vormen van begeleiding en ' armslag'
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ANTWOORD
Portefeuillehouder: Mr C.D.M. Kuijper en R.A. Ates
datum: 17 februari 2015
1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in het Haarlems Dagblad van 14 februari
over de voorgenomen handhaving bij de Vintage store?
Antwoord:
Ja
2. Kan het college inzicht geven in het aantal vergelijkbare leerwerkbedrijven ( en het aantal
plaatsen) binnen Heemstede die mensen met weinig kans op een baan in het bedrijfsleven
leerwerkervaring aanbieden.
Antwoord:
De Vintage store is het enige leerwerkbedrijf gevestigd in Heemstede.

3. Welke afspraken maakt de gemeente met deze bedrijven gelet op de recent verlegen
verantwoordelijkheid ingevolge de participatie wet? In hoeverre worden de regionale
onderwijsinstellingen hierbij betrokken?
Antwoord:
Regionaal zijn er wel een aantal andere leerwerkbedrijven waar ook Heemstedenaren met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. De gemeente heeft afspraken met Pasmatch
leerwerkbedrijf om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, werkervaring te laten opdoen.
Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van werkstages of proefplaatsingen. De gemeente heeft ook
afspraken met Perspectief leerwerkbedrijven waar jongeren tot 27 jaar een werkervaringsplaats wordt
aangeboden. Met de invoering van de Participatiewet krijgen de gemeenten tevens de
verantwoordelijkheid voor de bemiddeling naar werk en ondersteuning op de werkplek voor mensen
die een arbeidsbeperking hebben. Deze groep kan ook aan het werk bij een leerwerkbedrijf of een
ander bedrijf door middel van bijvoorbeeld een werkstage of proefplaatsing. De regionale
onderwijsstellingen zijn betrokken bij Perspectief leerwerkbedrijven waar jongeren tot 27 jaar een
werkervaringsplaats wordt aangeboden. Tevens zijn de regionale onderwijsinstellingen betrokken bij
het Leerplein in Haarlem. Heemstede is deelnemer aan dit Leerplein dat ten doel heeft voortijdig
schooluitval te voorkomen en het begeleiden van jongeren bij een opleiding al dan niet gecombineerd
met werk.
4. Klopt de stelling in het HD dat de gemeente in dit geval de Vintage store ' meer armslag'
heeft gegeven. Waaruit bestaat die armslag? Is dit een algemene lijn van de gemeenten?
Antwoord:
Er is in 2009 gekeken onder welke voorwaarden een dergelijk kringloopbedrijf past binnen het
bestemmingsplan. Het college herkent de term ‘meer armslag’ niet. Er was sprake van een
voorgestelde bedrijfsvoering die paste binnen de uitgangspunten van het bestemmingsplan. Of er dan
sprake is van een standaard bedrijf met werknemers of van een leerwerkbedrijf, doet er in
planologisch juridische zin niet toe.
5. Welk inzicht heeft het college in de effectiviteit van deze vormen van begeleiding en '
armslag'
Antwoord
De gemeente heeft daar geen inzicht in. Dit loopt via Paswerk SW bedrijf en tot nu toe zijn het vooral
de SW-ers die daar werkzaam zijn.

