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Onderwerp: Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet 

Portefeuillehouder: S. Kroon 

Datum: 20 maart 2014 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Op 28 november 2013 heeft u in uw raadsvergadering een besluit genomen over de 

Verkenning gezamenlijk uitvoering Participatiewet. U hebt ingestemd met de ingezette koers, 

en heeft in uw vergadering een amendement aangenomen. Ook heeft u ingestemd met een 

implementatieplan dat in februari 2014 op hoofdlijnen gereed is.  

 

Op 3 februari 2014 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de tweede 

kamer geïnformeerd over nieuwe afspraken met enkele fracties met betrekking tot Wwb-

maatregelen en aanpassing van een aantal cruciale elementen in de Participatiewet. Wij hebben 

u in onze raadsmededeling van 13 februari 2014 geïnformeerd een maand later dan gepland bij 

u terug te komen. Het was op dat moment onvoldoende zichtbaar tot welke effecten de 

nieuwe aanpassingen zouden leiden. We hebben de keuze gemaakt om eerst de kwetsbaarheid 

van de doelgroep te overzien alvorens u verder te informeren.  

 

In deze raadsmededeling kijken we terug naar uw besluit van november 2013 en gaan in op de 

door u aangenomen amendement. Vervolgens informeren wij u langs een aantal thema`s en 

geven wij aan op welke onderdelen een verdere uitwerking noodzakelijk is. Wij sluiten af met 

een laatste stand van zaken bij de gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland.  

 

Werkwijze en projectstructuur 

De stuurgroep heeft aan de hand van een bestuursopdracht de projectgroep opdracht gegeven 

antwoorden en inzichten voor te bereiden om deze voor te kunnen leggen aan de beide 

gemeenteraden. De projectgroep is daarbij ondersteund door een tweetal werkgroepen.  

 

Kern van de boodschap 

 

28 november 2013 

In uw vergadering van 28 november 2013 hebt u ingestemd met de koers om de 

Participatiewet vanuit één nieuwe organisatie uit te voeren, waarbij: 

a. De taken van de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek op het gebied van de 

Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening worden ondergebracht 

b. Inhoud wordt gegeven aan de strekking van de nieuwe Participatiewet: één 

doelgroep die we met één aanpak vanuit één organisatie benaderen. 

c. Een jaarlijkse besparing op de uitvoeringskosten wordt gerealiseerd van 1 miljoen 

euro. 

d. De werkwijze van de nieuwe organisatie aansluit op de werkwijze zoals omschreven 

in ‘’de Doetinchemse keuze’’ en op die van andere belangrijke partijen op de 

regionale arbeidsmarkt.  
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Amendement 

U hebt daarnaast een amendement aangenomen dat om verdere onderbouwing van de 

frictiekosten vraagt. Wij specificeren de eerdere onderbouwing van de frictiekosten. Wij 

merken op dat het naast een worst case begroting een indicatie betreft van deze kosten. 

Immers, het een en ander hangt nog af van te nemen besluiten in de toekomst. In juni 2014 

zullen we in staat zijn om u een overzicht aan te bieden dat recht doet aan de door u 

aangenomen amendement.  

 

1. Opstartkosten nieuwe organisatie       

- Externe advieskosten         € 100.000,-- 

 Organisatieadviseur 

 Benchmarkonderzoek 

 

- Opleiding en training         € 250.000,-- 

 Opleiding personeel 

 

- Extra formatie opstartfase       € 350.000,-- 

 3 fte voor de duur van 3 jaar 

 

- Onvoorzien           € 100.000,-- 

________________ 

Totaal     € 800.000,-- 

 

2. Huisvesting               

- Huisvestingskosten         € 250.000,-- 

 Kosten verhuizing 

 Inrichting archief 

 Aanpassen technische infrastructuur 

 Technische aanpassing gebouw  

klantontvangst 

 

- Locatie W&I Doetinchem       € 150.000,-- 

 Huurcontract Werkplein 

________________ 

Totaal     € 400.000,-- 

 

3. Personele kosten             

- Personele kosten apparaat       € 2.000.000,-- 

- Inzetten personeel         €  -600.000,-- 

- Personeel Eén organisatieverantwoording  €   200.000,-- 

________________ 

Totaal     € 1.600.000,-- 

 

Verderop staan wij expliciet stil bij de personele formatie van de drie organisaties.  
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Tot slot merken wij op dat frictiekosten sterk afhankelijk zijn van besluiten die nog genomen 

moeten worden. De belangrijkste besluiten zijn de besluiten die te maken met de positie van 

de gemeente Aalten: te weten hoe zij om wil gaan met de Participatiewet in de toekomst, en 

welke verdeling er gehanteerd wordt tussen Aalten en Oude IJsselstreek bij de indaling van het 

ISWI. In de periode tussen april  en juni 2014 zal hierover duidelijk geboden moeten worden. 

 

Personeel 

De personele formatie van de drie organisaties bestaat op peildatum 1 januari 2014 uit ca. 145 

fte. Dit is inclusief de totale formatie van ISWI en inclusief tijdelijke contracten. Er is een 

geactualiseerd overzicht gemaakt van het tijdelijk personeel en het personeel dat in de periode 

2014 – 2017 met pensioen gaat. In totaal leidt dit tot een autonome afname van het 

gezamenlijk personeel van ca.45 fte.  

 

In de periode maart 2014 – juni 2014 wordt een formatieplan verder uitgewerkt, rekening 

houden met een zorgvuldig medezeggenschapsproces. Toerekeningsregels zijn daarom op dit 

moment nog niet aan de orde. 

 

De inwoner centraal 

Om te komen tot verdere uitwerking hebben we de inwoners als uitgangspunt 

genomen. Deze staat centraal en daarom ook moet de dienstverlening aansluiten bij onze 

ideeën over wijkgericht werken. Op wijkniveau, lokaal en regionaal worden verbindingen 

gelegd met onder andere dagbesteding, Wmo en Zorg voor Jeugd. Beschut werk, activering in 

de wijk en arbeidsmatige dagbesteding worden vanuit de Wmo en Participatiewet gezamenlijk 

vormgegeven.  

 

Effecten afspraken Klijnsma en enkele fracties 

Op 3 februari 2014 heeft de Staatssecretaris Klijnsma de Tweede kamer per brief 

geïnformeerd over aanpassingen in de Participatiewet. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 

- Geen overgang van herkeurde Wajongers met arbeidsvermogen naar gemeente. 

- Mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben blijven in de ‘’oude wajong’’ en 

behouden een uitkering op 75% WML.  

 

Volgens de eerste berekeningen betekent dit dat ongeveer 700 Wajongers minder onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. We hebben het hier uitdrukkelijk over de 

periode 2015 en 2018. De nieuwe instroom van de Wajongers met arbeidsvermogen zullen 

blijvend onder de verantwoordelijk vallen van gemeenten. Op rijksniveau is in eerste instantie 

€100 mln. gereserveerd ter compensatie aan gemeenten. Deze compensatie is niet meer nodig 

omdat de Wajongers niet meer naar gemeenten overgaan. Het gevolg op de langere termijn is 

dat nauw samengewerkt moet worden tussen UWV en gemeenten. Het bijgestelde 

wetsvoorstel laat ook zien dat de ingezette koers, het vormgeven van de Participatiewet vanuit 

een integrale benadering, de juiste is.  
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Juridische structuur 

De afdeling werk en inkomen van de gemeente Doetinchem is een gemeentelijke afdeling. Het 

ISWI een samenwerkingsverband voor werk en inkomen in de vorm van een GR met een 

openbaar lichaam en Wedeo is tevens een GR met een openbaar lichaam.  

 

Er zijn 2 ingewonnen adviezen en die concluderen dat de publieke taken( het verstrekken van 

uitkering, werkgeverschap van Sociale Werkvoorziening) alleen publiekrechtelijk uitgevoerd 

mogen worden. Voor het gemeenschappelijk (meer dan één gemeente) uitvoeren van publieke 

taken is de Wet gemeenschappelijke regelingen ( WGR)  ingesteld. Er zijn diverse 

mogelijkheden. Er kan gekozen worden voor het uitbouwen van de huidige GR of de 

bestaande GR afbreken en een nieuwe opbouwen.  

 

In de periode maart 2014 – juni 2014 wordt hier verder onderzoek naar verricht. Belangrijk 

vraagstuk blijft het organiseren van een democratische legitimatie oftewel de toezichthoudende 

rol van de gemeenteraad. 

 

Medezeggenschap 

De ondernemingsraden worden betrokken bij de nadere besluitvoorbereiding. Volgens de Wet 

op de ondernemingsraden heeft de OR adviesrecht over de inrichting van de organisatie, 

huisvesting en belangrijke investeringen. Daarnaast ook over de aanstelling c.q. ontslag van 

bestuurders. 

 

Verdere toelichting (bevoegdheid, informatieplicht etc.) 

Met betrekking tot de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek kunnen wij u het volgende 

mededelen: 

 

Oude IJsselstreek 

Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft haar gemeenteraad op 20 februari 2014 

geïnformeerd. De gemeenteraad heeft brede steun uitgesproken voor de ingezette koers.  

De komende periode zal vooral overleg worden gevoerd met betrekking tot de indaling van 

het ISWI in de nieuwe organisatie waarbij zoveel mogelijk voor een oplossing zal worden 

gekozen die voor alle betrokken partijen passend wordt geacht.  

 

Montferland 

Het is reeds bekend dat de gemeente Montferland in de nieuwe entiteit haar WSW taken wil 

onderbrengen maar behoudt een eigen afdeling werk en inkomen. Het college van de 

gemeente Montferland heeft te kennen gegeven niet uit de huidige GR te willen treden maar in 

de nieuwe juridische structuur uitgezonderd wil zijn van eventuele financiële risico`s.  

 

Vervolg 

Wij komen in juni 2014 bij u terug met een implementatieplan en vragen u om een definitieve 

besluitvorming. 


