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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 25 van de vergadering van 22 juni 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

166 Transitie beschut werkenden: van Cao gemeenten naar Cao "aan de slag" / Advies en 
Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. de Cao "aan de slag" vanaf 1 juli 2021 duurzaam van toepassing te verklaren op de  

medewerkers die door hun arbeidsbeperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen 

verdienen en met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn van de gemeente Texel; 

de overgangsregeling bestaande uit verschillen tussen de huidige Cao gemeenten en de 

Cao "aan de slag" met overgangsbepalingen vast te stellen; 

2. de overgang per persoon qua functie, salaris en verlofrechten als bijgaand van toepassing 

te verklaren (om privacy redenen is het overzicht geanonimiseerd); 

3. hoofdstuk 19 van het handboek arbeidsvoorwaarden van de gemeente Texel per 1 juli 

2021 te laten vervallen. 

 Samenvatting 

 

De nieuwe cao “Aan de slag” voor mensen met een arbeidsbeperking komt in de plaats van 

een tijdelijk hoofdstuk in het handboek arbeidsvoorwaarden van de gemeente Texel  Destijds 

fungeerde dit als een overbruggingsmaatregel tot er een cao voor deze doelgroep zou zijn. 

Inmiddels is de nieuwe cao gereed en wordt per 1 juli 2021 van kracht. In dit definitieve 

besluit, volgend op het door u genomen voorlopige besluit op 1 juni jl. is het overgangsproces 

inclusief gevolgen voor betrokken medewerkers geduid. 

 

Toelichting 

 

Het betreft een cao speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het 

minimumloon kunnen verdienen en die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij 

een gemeente, een gemeenschappelijke regeling of een andere publieke organisatie, belast 

met de uitvoering van de Participatiewet of vanuit deze organisaties worden gedetacheerd. 

De nieuwe cao is dus van toepassing op de Participatiewet medewerkers die bij De Bolder 

werkzaam zijn of daar vanuit worden gedetacheerd. Sociale partners willen met deze cao 



deze mensen laten groeien in hun (persoonlijke) ontwikkeling en loopbaan door vanuit het 

sociaal (ontwikkel)bedrijf opleiding, begeleiding en stimulering te bieden. De Bolder biedt, 

naast een beschutte werkomgeving, daarmee een springplank naar werk bij een reguliere 

werkgever. 

 

De cao is een doorstroom-cao en biedt een vangnet als er geen passend werk meer is bij een 

reguliere werkgever. Het burgerlijk wetboek is voorts op deze cao van toepassing. Dus daar 

waar in de cao niets is bepaald, gelden de artikelen uit het burgerlijk wetboek. 

 

Bij de onderhandelingen over de nieuwe cao “Aan de Slag”, hebben sociale partners 

afgesproken dat werkgevers zorgen voor een soepele overgang van de medewerkers die met 

ingang van 1 juli 2021 onder de werkingssfeer van deze cao vallen. Voor een 

overgangsregeling is een handreiking opgesteld. Op basis van deze handreiking hebben P&O 

De Bolder in samenwerking met HRM van de gemeente een lokale overgangsregeling 

ontwikkeld. In deze overgangsregeling zijn de arbeidsvoorwaarden van de vigerende regeling 

in evenwicht gebracht met de nieuwe cao en zijn waar nodig enkele garanties opgenomen. 

Die garantietoelage duurt maximaal 2,5 jaar, of zoveel korter als mensen in dienst zijn. Ook 

kunnen garantietoelagen eerder wijzigen qua hoogte of eindigen omdat hun rechten 

“ingelopen” worden door indexeringen of periodieke verhogingen. 

 

Gezien het grote aantal overgangsregelingen en de tijdsdruk die door overlegpartners 

opgelegd is om per 1 juli a.s. de nieuwe Cao in te voeren, adviseert brancheorganisatie 

CEDRIS werkgevers om op basis van een positief advies van de Ondernemingsraad de nieuwe 

Cao en overgangsregeling toe te passen. Zij verwijzen hierbij ook naar de handreiking voor 

een overgangsregeling. Mochten er desondanks bezwaren komen vanuit individuele 

medewerkers wordt geadviseerd om deze op basis van de hardheidsclausule te behandelen. 

Hiermee kan het college een definitief besluit nemen. Bovendien zijn bonden over onze 

overgangsregeling geïnformeerd via CEDRIS en kunnen zij ook nog nadien reageren. 

 

De financiële gevolgen voor de Bolder en daarmee de gemeente, lijken beperkt. De 

overgangsregeling leidt niet tot bovenmatig extra kosten zoals nu ingeschat. Over de opvang 

van eventuele tegenvallende financiële gevolgen – naar huidige berekening en verwachting 

beperkt- zijn het ministerie van SZW, VNG en Cedris nog in overleg. Op dit moment is het 

kabinet demissionair, waardoor er nog geen afspraken zijn gemaakt. 

 

De Participatiewet medewerkers van Leer-werkbedrijf De Bolder zijn inmiddels allemaal 

persoonlijk aangeschreven over de op handen zijnde overgang. Wanneer de overgang met 

deze definitieve vaststelling van de nieuwe cao én overgangsregeling werkelijk een feit wordt 

zal de directie samen met P&O De Bolder/HRM gemeente Texel er voor zorgen dat de 

medewerkers en hun begeleiders persoonlijk geïnformeerd worden wat e.e.a. voor gevolg 

heeft voor hun situatie. 

167 Beslissen op een bezwaarschrift tegen de invordering van een dwangsom / VTH 

 

Het college besluit: 

1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

2. het bezwaar ongegrond te verklaren en het invorderingsbesluit niet te herroepen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen de invordering van een dwangsom 

ongegrond te verklaren. Het gaat om wonen in een bedrijfspand. 

Op verzoek van een omwonende is het college een handhavingstraject gestart om de 



bewoning van een bedrijfspand te beëindigen. Er is een last onder dwangsom opgelegd. 

Omdat de ondernemer de overtreding niet op tijd beëindigd heeft is de dwangsom verbeurd. 

Het college heeft besloten de dwangsom in te vorderen. 

Tegen dit invorderingsbesluit heeft de ondernemer bezwaar gemaakt. De ondernemer stelde 

zich op het standpunt dat de overtreding al was beëindigd. Het college heeft besloten dit 

bezwaar ongegrond te verklaren. Hiermee wordt het advies van de onafhankelijke Commissie 

bezwaarschriften gevolgd. 

168 Grondruil met Deuce, Den Burg Zuid / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. grond te ruilen met Tennisvereniging Deuce, waarbij de gemeente circa 30 m² grond 

verwerft en Deuce 122 m²; 

2. de grondruilovereenkomst ‘Emmalaan, Den Burg Zuid’ met zaaknummer 3012192 aan te 

gaan met tennisvereniging Deuce. 

 Samenvatting 

 

De gemeente heeft besloten om grond te ruilen met Tennisvereniging Deuce. Na de recente 

herinrichting van het openbaar gebied in Den Burg Zuid door de gemeente en de 

verbeteringen (o.a. nieuw geplaatst hekwerk, verplaatsing oefenkooi) bij de tennisvereniging 

bleken er over en weer snippers grond bij de andere partij in gebruik te zijn genomen. Deuce 

heeft de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, de realisatie van de nieuwe sporthal, 

het inleveren van 1 tennisbaan ten behoeve van de herinrichting, aangegrepen om zelf ook 

kwalitatieve verbeteringen door te voeren op hun tenniscomplex. 

Aangezien het afstoten van de grond geen consequenties heeft voor de gemeente en het een 

ruimtelijke afronding betreft van het heringerichte openbare gebied en het tenniscomplex, 

wordt deze grond geruild. 

De gemeente verwerft circa 30 m² en Deuce circa 122 m². 

169 Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel / Beleid 

 

Het college besluit om het convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel te 

ondertekenen en dit te laten doen door de manager Sociaal Domein. 

 Samenvatting 

 

Per 1 januari 2022 wordt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel van kracht. Het uitgangspunt 

wordt dat de gemeente de jeugdzorg financiert op basis waar de jeugdige staat ingeschreven, 

op moment van zorgaanvraag. De voordelen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel zijn: 

• budget jeugdzorg wordt eerlijker verdeeld; 

• herkomst gemeente blijft gehele zorgtraject verantwoordelijk; 

• het wordt eenvoudiger. 

 

Om te zorgen dat de verandering geen nadelige gevolgen heeft voor de jeugdige is het 

belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de implementatie van het 

Woonplaatsbeginsel. Het college heeft daarom besloten om het landelijke Convenant 

implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel te ondertekenen. Dit convenant is opgesteld 

door de VNG. De VNG heeft gemeenten verzocht het convenant vóór 1 juli 2021 te 

ondertekenen. 

 

Het convenant gaat vooral over jeugdigen die nu al zorg met verblijf ontvangen en waarvan 

deze hulp doorloopt in 2022. Het zou kunnen dat de zorg voor deze jeugdigen door een andere 

gemeente gefinancierd gaat worden. Om te zorgen dat jeugdigen tijdig weten of de zorg 

vanuit een andere gemeente betaald gaat worden, staan er in het convenant extra afspraken. 



 

Op dit moment volgt de gemeente Texel de routekaart Implementatie Wet wijziging 

woonplaatsbeginsel Jeugdwet. Dit houdt in dat we in beeld brengen hoeveel jeugdigen onder 

de reikwijdte van het convenant vallen en welke financiële consequenties (voor- of nadeel) er 

zullen zijn voor de gemeente Texel. De verwachting is dat het om een zeer beperkt aantal 

jongeren zal gaan, en dat de financiële consequenties daarmee beperkt zijn. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 6 juli 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


