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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Aanwijsbesluit en regeling uitvoering Wsw door Scalabor B.V. - Financiële 

dekking 

Sinds 2018 voert Scalabor B.V. naar tevredenheid Wsw-taken uit voor ruim 2.000 

mensen in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland met een SW-indicatie. Voor 

Doesburg gaat het om 53 inwoners (peildatum juni 2021). Scalabor realiseert op basis 

van individuele ontwikkelplannen passende werkplekken voor alle SW-medewerkers. 

Zij financiert met de huidige opbrengst van de inzet van de SW-medewerkers de 

begeleiding en ontwikkeling van SW-medewerkers. De huidige kosten voor gemeenten 

bestaan momenteel uit de loonkosten en de kosten voor het formeel werkgeverschap 

dat is belegd bij de MGR (kosten MGR en personeel- en salarisadministratie). Deze 

kosten zijn verwerkt in de gemeentelijke begroting. 

 

Nieuwe financiële afspraken door onvermijdelijke tekorten 

De afbouw van de SW en de daarbij horende financiële consequenties zijn een 

landelijk vraagstuk. Brancheorganisatie Cedris constateerde al eerder een ouder 

wordende populatie binnen de SW-medewerkers met minder productiviteit en een 

hoger ziekteverzuim, die daarom meer aangewezen is op relatief duurdere 

werksoorten. Ook Scalabor ondervindt gevolgen van deze afbouw. Scalabor heeft 

daarom aangegeven de Wsw-taken niet meer volgens de huidige afspraken te kunnen 

uitvoeren en ziet zich genoodzaakt om vanaf 2023 een bijdrage te vragen aan 

gemeenten voor de begeleiding en ontwikkeling van SW-medewerkers. Het college 

heeft reeds ingestemd met een nieuwe set van financiële afspraken welke verwerkt zijn 

in de ‘Regeling uitvoering Wsw door Scalabor B.V. 2023-2025’. 

 

Het collegevoorstel gaat nader in op de financiële dekking voor de kosten. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. Instemmen met het dekkingsvoorstel SW om de extra kosten die voortkomen uit de 

nieuwe Regeling uitvoering Wsw op te kunnen vangen voor de periode 2023 - 2025. 

 

2. De raad informeren over de aangepaste Regeling uitvoering Wsw door Scalabor 

B.V. 2023 – 2025 en de daarbij horende financiële consequenties. 

 

A.2 

 

Samenwerkingsafspraken met de Raad voor de Kinderbescherming inzake ex-

gedetineerden 

Jaarlijks verblijven in Nederland een aantal jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting 

(JJI). In de provincie Gelderland werden 81 jongeren in hechtenis genomen in 2020. 

Om het perspectief van de jongere na verblijf in de JJI te vergroten en de kans op 

recidive te verminderen is het van belang dat met en voor jeugdigen die uitstromen uit 

een JJI een plan tot stand komt. 



 

 

In het verzorgen van nazorg speelt de gemeente een belangrijke rol. Immers, de 

jongere die na zijn 

straf in een JJI terugkeert in de maatschappij, komt in een gemeente wonen. De rol van 

de gemeente in het verlenen van nazorg is niet nieuw en op zichzelf staand. De - vaak 

korte - periode dat de jongere in de JJI verblijft, is in feite een onderbreking in de 

continue zorgtaak die de gemeente heeft. 

 

In de regio’s Centraal-Gelderland en FoodValley hebben enkele werkateliers 

plaatsgevonden om tot gezamenlijke werkafspraken te komen ten behoeve van de 

organisatie van nazorg aan jeugdige ex-gedetineerden. 

 

De uitkomsten en afspraken zijn samengevat in het document 

Samenwerkingsafspraken nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden (regio Gelderland-

Midden) (bijlage 1). 

 

Besluit (Conform advies): 

1. Besluiten de samenwerkingsafspraken met de Raad voor de Kinderbescherming 

inzake zorg ex-gedetineerden (zie bijlage 1) aan te gaan. 

 

A.3 

 

Samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Achterhoek+ 

De werkregio voor Ruimtelijke Adaptatie Achterhoek+, bestaande uit 11 gemeenten 

(waaronder Doesburg), WRIJ, de provincie en Vitens kan aanspraak maken op de door 

het Rijk, c.q. de Deltacommissaris, ter beschikking gestelde IMPULS-regeling. Door 

gemeenschappelijk de subsidieaanvraag in te dienen en daarmee stappen te maken 

om de regio met name het stedelijk gebied klimaat adaptief en water robuust te maken, 

klaar voor de toekomst. De besluitvorming vindt plaats binnen het Bestuurlijk Overleg 

water Achterhoek, BOW Achterhoek. Doesburg kan aanspraak maken op een bedrag 

van bijna €100.000. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    De “Samenwerkingsovereenkomst Achterhoek+ in het kader van de 

subsidieaanvraag “IMPULS voor Ruimtelijke Adaptatie” aangaan. 

2.    Kennisnemen van de Regionale Adaptatie strategie stedelijk gebied Achterhoek+ 

en het uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie Achterhoek+. 

 

 


