Raadsvergadering van 15 februari 2000

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de verordening klacht verdringing en concurrentie verstrengeling WIW en regeling
I/D banen Algemeen.
Agendapunt: 11
Aan de gemeenteraad,
Inleiding.
De activiteiten die binnen de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) én binnen de Regeling
In- en Doorstroombanen langdurig werklozen worden uitgevoerd, mogen door de bedongen prijs, levering- en
betalingsvoorwaarden niet zodanig zijn, dat aan anderen onverantwoorde concurrentie wordt aangedaan.
Concurrentieverstoring doet zich bijvoorbeeld voor wanneer werkgelegenheid verschuift van bedrijven die niet deelnemen aan
de WIW, naar deelnemende bedrijven vanwege goedkopere WIW-werknemers dan wel ID-werknemers die concurrerender
kunnen werken. Hierbij moet met name worden gedacht aan ondernemers die in dezelfde markt opereren. Om dat te
voorkomen is in artikel 6 lid 4 van de WIW als ook in artikel 4 lid 2 van de regeling ID-banen opgenomen dat gemeenten
regels dienen vast te stellen ter beoordeling van klachten over in rekening gebrachte inleenvergoedingen en de hoogte van
verstrekte subsidies.
Klachten dienen in behandeling te worden genomen tegen het licht dat verdringing en concurrentieverstoring niet volledig kan
worden weggenomen. Een zeker mate van verdringing wordt zelfs gezien als bewuste reservering van arbeid voor een groep
met een marginale concurrentiepositie op de arbeidsmarkt.
De klachten kunnen betrekking hebben op de vraag of de. prijs van de goederen en diensten, die tot stand zijn gekomen door
de werkzaamheden van de personen, waar de wet betrekking op heeft, de concurrentieverhouding niet onverantwoord
beïnvloeden. Klagers zullen dan ook met name derde-bedrijven zijn, die constateren dat collega-ondernemers, door de
inschakeling van WIW-ers, diensten en producten aanbieden tegen een lager bedrag dan de reguliere marktprijs. Is een klacht
gegrond verklaard, dan zou het gevolg bijvoorbeeld kunnen zijn dat de gemeente een hogere vergoeding bedingt. Gemeenten
moeten er immers op toezien dat gevraagde prijzen voor goederen en diensten niet concurrentieverstorend zijn.
De verordening.
Op verzoek van één van de Friese gemeenten, en omdat veel gemeenten die behoefte bleken te delen, is door de Vereniging
van Friese Gemeente een verordening ontwikkeld die de klachten voor verdringing en concurrentieverstoring in het kader van
de WIW en I/D-banen regelt en tegelijk de uitvoering middels een gemeenschappelijke klachtencommissie voor de 23
deelnemende gemeenten tot uitdrukking brengt.

Naast de verordening is een financiële regeling ontworpen die de verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten
regelt. De verdeling van de kosten vindt plaats naar rato van het aantal WIW -dienstbetrekkingen plus het aantal I/D-banen.
Bij de vaststelling van de regels voor genoemde verordening is overleg gepleegd met sociale partners in het Noorden. De
sociale partners hebben positief gereageerd op de verordening en stellen het zeer op prijs dat een groot aantal gemeenten daar
gebruik van gaat maken. Deze organisaties; VNO NCW Noord, MKB Noord, FNV Regiowerk Noord en CNV Noord, hebben
toegezegd met een voordracht te komen voor een lid en een plaatsvervangend lid voor de gezamenlijke klachtencommissie.
Als voorzitter zal fungeren de heer H. Brinks, oud wethouder gemeente Leeuwarden. Voor de secretarisfunctie van de
klachtencommissie is een roulerend systeem in de modelverordening verwerkt. De gemeente Leeuwarden heeft aangeboden de
eerste vier jaar de secretarisfunctie dit op zich te willen nemen.
Financiële consequenties. '
.
De gemeente valt in de klasse 0-25 WIW-dienstbetrekkingen plus I/D-banen. Dit betekent dat de
kosten van deelname aan de klachtencommissie f 250,00 zal bedragen. De jaarlijks terugkerende kosten dienen te worden
gedekt

Deze jaarlijkse kosten kunnen ten laste van de post begrotingsoverschot worden gebracht. Zie ook de 10e wijziging van de
gemeentebegroting 2000.

Benoemingsbesluit.
In het benoemingsbesluit zijn nog niet alle namen van de leden en de plaatsvervangende leden ingevuld. De verwachting is dat
de namen voor de behandeling van de verordening in de raadscommissie vanuit de VFG bekend zullen worden gemaakt.
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