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Transitieplan en voornemen tot uittreden.

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Het dagelijks bestuur van Baanstede is recent tot de conclusie gekomen dat het Transitieplan
voor Baanstede onvoldoende basis biedt voor de toekomst. Deze conclusie trekt het bestuur
omdat tijdens de uitwerking van het Transitieplan is gebleken dat vervreemding van
onderdelen van Baanstede binnen de gestelde voorwaarden (duurzame werkgelegenheid en
financiele kader) niet haalbaar is. De overname van de detacheringsorganisatie en
groenbedrijf door de gemeenten is niet haalbaar gebleken.
Daarnaast is duidelijk geworden dat de gemeenten in Zaanstreek-Waterland de activiteiten
van Baanstede willen integreren in de uitvoering van de Participatiewet. Om die reden is
geadviseerd het transitieplan zoals vastgesteld niet verder uit te voeren.
De raad van de gemeente Oostzaan heeft een positieve zienswijze gegeven op dit advies.
Niet alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland denken hetzelfde over de wijze van de
uitvoering van de Participatiewet. Er is onderzoek nodig om te weten wat de consequenties
zijn van de verschillen in visie op de uitvoering van de Participatiewet voor Baanstede. Hierbij
wordt onderzocht op welke wijze Baanstede ontvlecht kan worden. Dit kan leiden tot een
gedeeld besluit om Baanstede op te heffen, maar het kan ook betekenen dat een
ontvlechting het effectiefst is als één of meerdere gemeenten uittreden uit de
gemeenschappelijke regeling, of dat Baanstede in zijn geheel wordt opgenomen in een
nieuw op te richten uitvoeringsorganisatie. Hoewel op dit moment niet duidelijk is welke
richting de ontvlechting van Baanstede op zal gaan, is het omwille van het proces van belang
alle opties open te houden. Een van deze opties is uittreding. Een formele voorwaarde is dat
uittreding alleen kan geschieden per 1 januari van een kalenderjaar, indien het voornemen
daartoe tenminste drie jaar daarvoor kenbaar is gemaakt. Daarom wordt met deze brief het
voornemen van de gemeente Oostzaan tot uittreden kenbaar gemaakt.
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