NIEUWSBRIEF
Werkgeverschap SW-medewerkers Presikhaaf Bedrijven
naar MGR sociaal domein centraal Gelderland
Het Algemeen Bestuur van de GR Presikhaaf
Bedrijven heeft tijdens haar vergadering op 6
december jl. besloten om per 1 januari 2019 het
formele werkgeverschap van SW-medewerkers
onder te brengen bij de MGR sociaal domein Centraal
Gelderland. De resterende taken van Presikhaaf
Bedrijven worden in de loop van 2019 overgedragen.

Module werkgeverschap SW
Met de besluitvorming worden de dienstverbanden
van de SW-medewerkers, ondergebracht in een
nieuwe module onder de MGR: de module
werkgeverschap SW. Daarmee is, zoals was
afgesproken met de Raden, het formele werkgeverschap voor SW-medewerker gewaarborgd.

Besluitvorming Bestuur MGR
Het besluit was mogelijk, omdat het Algemeen
Bestuur van de MGR 4 besluiten heeft genomen:

Er zijn praktische redenen om nog niet alle taken per
1 januari 2019 over te dragen. Het gaat dan om taken
zoals de begeleiding van boventalligen, afspraken
m.b.t. een huurovereenkomst en verplichtingen voor
de sanering van vervuilde grond. Het gaat om
(neven)aspecten die niet met het werkgeverschap
van de SW-medewerkers te maken hebben en de
overdracht van de kerntaak (SW-dienstverbanden),
niet in de weg staat.
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Het AB heeft besloten de regeling van de MGR te
wijzigen. Dit kon zij doen op basis van
toestemming van alle 11 gemeenteraden;
Het AB heeft besloten de taken van Presikhaaf
Bedrijven in een module onder te brengen bij de
MGR. Dit betreft het werkgeverschap van de SW
medewerkers met ingang van 1 januari 2019 en
de resterende taken in de loop van 2019;
Het AB heeft besloten een bestuurscommissie in
te stellen voor deze nieuwe module.
Ook is besloten de begroting voor 2019 te
wijzigen door de vastgestelde begroting van
Presikhaaf Bedrijven voor wat betreft de
uitvoering van het werkgeverschap SW onder te
brengen in de begroting van de MGR. Deze
begrotingswijziging wordt in het voorjaar van
2019, gelijk met andere documenten ter
zienswijze voorgelegd aan de Raden.

Beide besturen concluderen dat de besluiten een
logische stap zijn gezien de besluitvorming eind 2017
over Presikhaaf Bedrijven en het aanwijzingsbesluit
aan Scalabor B.V.

Informeren (SW)medewerkers
In de afgelopen weken zijn de betrokken SWmedewerkers bij Scalabor door Presikhaaf Bedrijven
geïnformeerd over de voorgenomen wijziging.
Hoewel SW-medewerkers in praktische zin weinig
verandering zullen merken, kan berichtgeving voor
onrust of onduidelijkheid zorgen. Daarom is in
overleg met Scalabor gekozen om tijdens
voorlichtingsbijeenkomsten e.e.a. toe te lichten.
Omdat nu ook het formele besluit is genomen,
ontvangen alle SW-medewerkers in de week van 10
december een brief met het officiële besluit.
Manager module werkgeverschap SW
Werner van der Linden zal vanaf 1 januari 2019 de rol
van manager voor de nieuwe module uitvoeren. Op
deze manier wil de MGR een naadloze overdracht
vanuit Presikhaaf Bedrijven waarborgen.
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Via deze weg wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond 2019 toe!

