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Geachte leden van het Participatieplatform, 

 

Zoals u bekend is, wordt gewerkt aan een uitvoeringsorganisatie AM Werkorganisatie 

waarin zowel de begeleiding van mensen in de Wsw ('bestaand-Wsw') plaatsvindt, als 

waar de mensen met een loonwaarde tot 70% richting regulier werk worden begeleid. 

Daarover bent u op een aantal momenten in het proces geïnformeerd. Begin septem-

ber zijn de hoofdlijnen van deze organisatie vastgelegd in een zogenaamde 'houts-

koolschets'. Deze houtskoolschet is gepresenteerd aan de gemeenteraad op 17 sep-

tember 2015. Ook het participatieplatform heeft hier kennis van kunnen nemen. 

 

De houtskoolschets is inmiddels uitgewerkt in een uitvoeringsplan. In de maand okto-

ber leggen de colleges van de vijf gemeenten het uitvoeringsplan voor aan de partici-

patieraden. Het college wil u, als formeel adviesorgaan van het college, graag in de 

gelegenheid stellen om uw advies te geven op het uitvoeringsplan AM Werkorganisa-

tie. In de maand oktober krijgt ook de gemeenteraad een toelichting 

op de inhoud van het plan. 

 

Het uitvoeringsplan zelf bevat geen beleid. De organisatie moet in staat zijn om het 

gemeentelijk beleid uit te voeren en moet de processen en producten daarop afstem-

men. In het uitvoeringsplan is beschreven welke processen en producten de organisa-

tie kent en welke inrichting van de organisatie past bij de opdracht van de gemeenten. 

Wij vragen u daarom specifiek om advies uit te brengen of de voorgestelde processen 

en producten passen bij het door de gemeente vastgestelde beleid. 

 

Naast uw advies zal conform de wet op de ondernemingsraden ook advies worden 

gevraagd aan de ondernemingsraden van gemeenten en AM Groep. Zoals u zult lezen 

in het uitvoeringsplan zijn er geen personele gevolgen voor de Wsw-medewerkers van 

AM Organisatie. Er zijn mogelijk wel personele gevolgen voor de niet gesubsidieerde 

medewerkers van AM Groep. Voor de medewerkers van de gemeente zijn er evenmin 

gevolgen. Om de personele gevolgen van de niet gesubsidieerde medewerkers van AM 

Groep op te vangen, wordt een sociaal plan opgesteld. De personele gevolgen 

van de nieuwe organisatie blijven buiten de scope van de adviesaanvraag aan u. 

 

Na de ontvangen adviezen wordt het definitieve uitvoeringsplan, al dan niet aangepast 

naar aanleiding van uw adviezen, aangeboden ter vaststelling aan college en gemeen-

teraad. Na vaststelling door de gemeenteraad vindt in de eerste helft van 2016 de 

implementatie plaats. De nieuwe organisatie start definitief op 1 juli 2016. 
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Het college verzoekt u om uiterlijk vrijdag 30 oktober uw advies ter zake aan het 

college uit te brengen. Het college kan zich voorstellen dat het voorstel nadere toelich-

ting behoeft. Hiervoor kunt u contact opnemen met mw. van Meerkerk. Het mailadres 

en telefoonnummer staan bovenaan de brief. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel 

 

 

 

De secretaris,      de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 


