
Aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen
Noordersingel 33 
9401 JW  Assen

16-01-2018

Betreft: Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders (Art. 44 Reglement van Orde) over
de Sociale werkvoorziening Alescon.

Geacht college,

Sinds 19 december, na de uitspraak van de rechtbank, is duidelijk geworden dat medewerkers van 
Alescon (SW-geïndiceerden) ten onrechte niet betaald werden volgens de SW-Cao. Deze 
werknemers waren niet in dienst bij een reguliere werkgever maar bij een payroll bedrijf waarvan het 
SW-bedrijf 100% aandeelhouder was. Het werk werd niet uitgevoerd onder leiding en voor rekening 
en risico van een reguliere werkgever. 

Voor werknemers met een SW-indicatie, die bij een reguliere werkgever werken, kon Alescon een 
bonus-begeleid werken ontvangen van het Rijk. Deze bonus bedroeg ongeveer 3000,- euro per fte. Uit
de jaarverslagen* maken wij op dat Alescon voor begeleid werk meerdere tonnen per jaar ontving. 
Volgens het ‘besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken’ artikel 18** komen SW-
bedrijven en bedrijven waarvan het SW-bedrijf meer dan 50% van de aandelen in handen heeft niet in 
aanmerking voor een bonus.

Volgens de jaarrekening van Alescon over 2011*** waren er meerdere bv’s waarvan Alescon 100% 
aandeelhouder was. Onze vragen gaan daarom niet alleen over AwerC-flex. 

De SP heeft de volgende vragen:

1. Bent u het met de SP eens dat de gemeente verantwoordelijk was voor de correcte 
toepassing van de SW-cao en de arbeidsvoorwaarden voor de arbeidsgehandicapten met een
SW-indicatie die in dienst waren bij een dochteronderneming van Alescon? 

2. Zo ja, bent u bereid om namens de raad van Assen hiervoor uw excuses aan te bieden?
3. Zo nee, waarom vindt u dat de gemeente Assen daarvoor niet verantwoordelijk was?
4. Kunt u uitsluiten dat Alescon de medewerkers met een SW-indicatie, in dienst van één van de 

dochterondernemingen van Alescon, bij het rijk ten onrechte heeft opgegeven als een 
gerealiseerde begeleid werken plek om daarmee 3000,- per fte te ontvangen?

5. Zo ja, kunt u dat precies uitleggen?
6. Zo nee, hoeveel bonus heeft Alescon te veel ontvangen?
7. Zijn er door de dochterondernemingen van Alescon meer subsidies ontvangen die bestemd 

zijn voor reguliere werkgevers. Zoals loonkostensubsidie, lagere premies, no-riskpolissen ed.?
8. Zo ja, kunt u aangeven welke soort subsidie en of dit al dan niet volgens u terecht is 

ontvangen en waarom?
9. De raden van de deelnemende gemeenten worden deze maand gevraagd om in te stemmen 

met de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling Alescon. Bent u het met de SP eens 
dat het, gezien de uitspraak van de rechtbank, het aangekondigde hoger beroep, de 
afwikkeling voor de benadeelde werknemers en de terechte verontwaardiging in de media 
over de schijnconstructies van Alescon, de gemeenschappelijke regeling niet ontbonden kan 
worden?

10. Zo nee, waarom niet?
11. Kunt u deze vragen beantwoorden voor de besluitvorming over de beëindiging van de 

gemeenschappelijke regeling Alescon?

Namens de SP-fractie Assen

Alie Dekker



*Jaarverslag Alescon 2011

**Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 
artikel 18 



***Deelnemingen Alescon (APM BV en ASP BV) in 2011


