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<Aantal bijlagen>

Beste meneer J. Saakstra,

Op 5 oktober jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de wachttijd voor een

Beschutte werkplek bij Empatec.

Uw vragen zijn cursief opgenomen. Daaronder vindt u onze reactie

1. Hoe is de stand von zoken in de Gemeente Harlingen?

2. ls een vergeliikbare situatie ook bii ons geldig?

Het Rijk stelt jaarlijks een taakstelling vast. Dit is het aantal Beschut Werk-plekken dat een

gemeente kan realiseren en waarvoor de gemeente budget ontvangt. De taakstelling voor

Harlingen is op dit moment zeven plaatsen en neemt -tot nu toe- jaarlijks met een plaats

toe. De taakstelling voor 2022 wordt in december aanstaande bekend gemaakt' Harlingen

realiseert de taakstelling.

3. Zijn er ook hier wochtliisten?
4. Hoeveel plekken c.q. mensen betreft het in dit gevol?

Er staan op dit moment zes inwoners van Harlingen op de wachtlijst.

Als het Rijk de taakstelling in een ongewijzigd tempo laat stijgen dan is de wachttijd voor de

laatste persoon die op dit moment op de wachtlijst staat op de wachtlijst vanaf l januari a.s.

nog 5 jaar.

5. lndien er een vergelijkbore situotie bestaat in onze gemeente, hoe denkt u de oplossing

voor dit probleem te vinden, teneinde terugvol in gedrag en een grotere zorgvroog op termiin

te voorkomen?
Een wachtlijst ontstaat als het aantal positieve adviezen na een Beoordeling

Arbeidsvermogen (indicering door het UWV) hoger is dan de gerealiseerde taakstelling. Voor

een structurele oplossing van de wachtlijstproblematiek zijn dus structureel extra middelen

nodig. over die middelen beschikken wij niet zolang het rijk 
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ons daarin niet faciliteert. Schuiven binnen bestaande financiële kaders kan (meer geld voor
Beschut Werk, ten koste van bijvoorbeeld geld voor re-integratíetrajecten voor mensen die

zijn aangewezen op regulier werk) maar vraagt nadere politieke afwegingen, bijvoorbeeld in

het kader van besluitvorming rondom de ontwikkeling van het Werkleerbedrijf.

Wat wij als gemeente nu al doen is ervoor zorgen dat de mensen die op de wachtlijst staan

(veelal jongeren) een actieve dagbesteding hebben.

Vier van de zes personen op de wachtlijst hebben op dit moment een onbetaalde
werkervaringsplaats of stage bij of via Empatec en ontvangen begeleiding bij de

werkzaamheden. Empatec is exclusief werkgever voor het instrument Beschut Werk in onze

regio. Zo ontstaat er dus al een binding met het bedrijf. De andere jongeren worden
ondersteund door het gebiedsteam en zijn eerst aangewezen op vrijwilligerswerk en

dagbesteding.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Harlingen,

de bu

S.C. van Gent C.M
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