
Voorlichtingsbijeenkomst Raden  
 

 Fusieproces: 
   

ISWI  
Werk en Inkomen Doetinchem   

Wedeo 
 
 
 
 

                                                                                                            9 september 2015 



Agenda 

 
• Welkom - door Frans Langeveld en Peter van de Wardt  
• Algemene inleiding over het hoe en waarom van de voorgenomen 

fusie en wat we willen bereiken - door Frans Langeveld en Peter van 
de Wardt  

• Toelichting op voorgenomen vormgeving GR en de positie van de 
raden - door Proof Adviseurs  

 
• Korte pauze  
 
• Toelichting op transitienota - door Richard de Winter  
• Toelichting op besluitvormingsproces colleges en raden - door Frans 

Langeveld en Peter van de Wardt  
• Rondvraag  
• Afsluiting (uiterlijk 21.30 uur)  

 



 Vormgeving GR 
Uitvoeringsorgani-

satie Pw  

 

9 september 2015 

 

Rob de Greef 

Florian Theissen 



Agenda 

1. Opzet en Structuur 

2. Positie Montferland en werken voor 
derden 

3. Bevoegdheden, bestuurssamenstelling, 
verantwoording en positie raad 

4. Financiële aspecten 

5. Wat is er veranderd  
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Uitgangspunten 

1. De dienstverlening richting inwoners en werkgevers 
zo optimaal mogelijk organiseren binnen de 
wettelijke en door de gemeenten aangegeven sociale 
en financiële beleidskaders. 
 

2. Andere gemeenten dan Doetinchem en Oude 
IJsselstreek kunnen door middel van DVO’s, 
producten en diensten afnemen. 
 

3. Op termijn kunnen ook andere activiteiten waar de 
gemeenten verantwoordelijk voor zijn (Jeugdzorg en 
WMO) geheel of gedeeltelijk met het operationele 
proces van de nieuwe organisatie worden verbonden. 
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Samenvoeging 

• Wedeo 

– Eventuele uittreding Montferland 

 

• ISWI 

– Opheffing 

 

• Afdeling Werk & Inkomen Doetinchem 
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Taken 

• Wet sociale werkvoorziening 
• Participatiewet (inkomensverstrekking en re-

integratie) 
• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
• Wet inburgering 
• Wet kinderopvang (vertrekken van een 

tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang 
t.b.v. de doelgroep) 
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Type regeling 

• Collegeregeling 

 

• Openbaar lichaam (aanpassing Wedeo) 
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Duur  

• Regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd  

• Uittreding is mogelijk vanaf drie jaar na aangaan (of 
toetreding) 

• Opzegtermijn is één jaar 
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Structuur uitvoeringsorganisatie 
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Gem 
Doetinchem  

Gem Oude 
IJsselstreek  

Gem 
Montferland 

Openbaar Lichaam  

WSW 

Participatiewet 

Jeugd/Wmo 

Taakopdracht 
Treffen Gemeenschappelijke 
regeling  

Uitvoerings-
organisatie 

Uitvoerings-
organisatie 

Uitvoerings-
organisatie 

College College College 



Agenda 

1. Opzet en Structuur 

2. Positie Montferland en werken voor 
derden 

3. Bevoegdheden, bestuurssamenstelling, 
verantwoording en positie raad 

4. Financiële aspecten 

5. Wat is er veranderd? 
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Positie Montferland 

• De Uitvoeringsorganisatie moet voor 80% voor 
deelnemers werken 

– Als Montferland deelnemer is, wordt hier voor 2016 
aan voldaan 

– Als Montferland geen deelnemer is, wordt hieraan 
niet voldaan in 2016 

 

>> Voorstel: laat Montferland in 2016 nog deelnemen 
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Toekomstige afnemers/toetreders 

• Gelet op de 80% norm rijst de vraag hoe andere 
gemeenten structureel kunnen afnemen 

Om het voor Doetinchem en Oude IJsselstreek veilig te 
houden, moeten de gemeenten toetreden 

 Modulaire GR (smalle en brede deelnemers),waarbij 
afhankelijk van omvang takenpakket  

 >> Beperking stemrecht? 

 >> Gekwalificeerde meerderheid (veto D + OIJ?) 

 >> Financiële verantwoordelijkheid (garantstelling) 
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Agenda 

1. Opzet en Structuur 

2. Positie Montferland en werken voor 
derden 

3. Bevoegdheden, bestuurssamenstelling, 
verantwoording en positie raad 

4. Financiële aspecten 

5. Wat is er veranderd?  
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Bevoegdheden 

• Verordenende bevoegdheid (AVV’s) is niet overgedragen 

– raden blijven bevoegd en bepalen de ruimte van de 
colleges voor eigen beleid (“nadere regels”) 

• Colleges dragen hun bevoegdheden over 

– Delegatie: verantwoordelijkheid komt bij de 
Uitvoeringsorganisatie te liggen 

– Colleges kunnen de hen door de raad geboden 
beleidsruimte volledig aan de Uitvoeringsorganisatie 
laten, maar kunnen deze ook zelf beperken via 
beleidsregels 

• Bestuur Uitvoeringsorganisatie bevoegd tot invulling 
opengelaten beleidsruimte én tot uitvoering 
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Bestuurssamenstelling 

• Uitgangspunten: 

– positie Doetinchem en Oude IJsselstreek gelijk 

– tijdelijke positie voor Montferland? 

– dagelijks bestuur mag geen meerderheid in 
algemeen bestuur hebben 

• Uitwerking 

– algemeen bestuur van 4 (2x gD en 2x gOIJ + 
tijdelijk één lid gM) 

– dagelijks bestuur van 3 (met 1 extern lid) 

– Voor besluitvorming altijd instemming gD en gOIJ 
nodig 
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Verantwoording 
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College OIJ 

Raad OIJ 

Algemeen 
Bestuur 

 
 

bestaande uit: 
Vertegen-

woordigers van de 
deelnemers 

Dagelijks 
Bestuur 

Voorzitter 

College  
D’chem 

Raad  
D’chem 

Art. 18 jo. art. 16 Wgr 

Art. 19a Wgr 

Niet geregeld in Wgr 
Art. 19 lid 1 jo. 

art. 16 lid 1 en 3 Wgr 

Art. 169 Gemw 



Voorbeelden 
bevoegdheidsverdeling 

Bevoegdheid Inhoud bevoegd gezag 
vlg. wet 

bevoegd gezag nav 
GR  

Art. Artikel 6, 
tweede lid Pw 

De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de doelgroep 
loonkostensubsidie en de loonwaarde, bedoeld in het eerste lid, 
onderdelen e en g. Deze regels bepalen in ieder geval: 
a. de wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep 
loonkostensubsidie behoort; en 
b. de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld 

Gemeenteraad Gemeenteraad  

Art. 8, eerste lid Pw De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot: 
a. het verlagen van de bijstand[….]; 
b. het verlenen van een individuele inkomenstoeslag[….]; 
c. het verlenen van een individuele studietoeslag[….]; 
d. de uitoefening van de bevoegdheid tot verrekening [….]; 
e. het verlagen van de bijstand[….]. 

Gemeenteraad Gemeenteraad  

Art. 9, tweede lid Pw  Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan het 
college in individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van 
een verplichting werk in re-integratie of participatieplaatsen te 
accepteren} [Zorgtaken kunnen als dringende redenen worden 
aangemerkt, voorzover hiermee geen rekening kan worden 
gehouden door middel van een voorziening [….] 

College  AB 
Uitvoeringsorganisa
tie 
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Positie raad 

• Inlichtingenrecht raad 

– t.a.v. algemeen bestuur, dagelijks bestuur en 
voorzitter 

– t.a.v. eigen lid algemeen bestuur 

 

• Verantwoordelijkheid 

– t.a.v. eigen lid algemeen bestuur 

 

• Zienswijzenprocedure 
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Agenda 

1. Opzet en Structuur 

2. Positie Montferland en werken voor 
derden 

3. Bevoegdheden, bestuurssamenstelling, 
verantwoording en positie raad 

4. Financiële aspecten 

5. Wat is er veranderd?  
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Financiële aspecten 

• Begroting uitvoeringsorganisatie op 
basisrijksbijdrage 

• Op basis Wgr financiële garantstelling deelnemers 
voor tekorten  naar rato bijdrage 

• Additionele afspraken zijn additioneel mogelijk maar 
mogen niet doorkruisen 

–  Bij smalle deelname financiële garantstelling 
‘smal’ maken  
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Agenda 

1. Opzet en Structuur 

2. Positie Montferland en werken voor 
derden 

3. Bevoegdheden, bestuurssamenstelling, 
verantwoording en positie raad 

4. Financiële aspecten 

5. Wat is er veranderd ? 
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Wat is veranderd (1)  

•  Wedeo 

– Uitvoerende taken (art. 5 GR) 

– Geen verordenende bevoegdheid 

• ISWI 

– Uitvoerende taken (art. 5 GR) 

– Ook verordenende bevoegdheid 

• Uitvoeringsorganisatie 

– Uitvoerende taken (art. 4 GR) 

– Geen verordenende bevoegdheid 
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Wat is veranderd (2)  

• Gemengde regeling vs. collegeregeling 

• Bestuurssamenstelling 

–  Grotere invloed gD en gOIJ 

–  Meer AB leden/ geen meerderheid DB in AB 

–  Geen raadsleden in AB 

–  Extern lid DB 

• Kadernota begroting 

• Voorhangprocedure privaatrechtelijke rechtspersoon 
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PAUZE 



Wat is er recentelijk gebeurd ? 

- Eind april proces verder opgepakt 
 
- Presentatie aan raden over Plan van aanpak ( 11-6-2015 Oude 

IJsselstreek en 24-6-2015  Doetinchem) 
 
- Afstemming voortgang met OR’n 
 
- NU:  transitienota gereed (In transitie naar Eén drie Eénheid): 
 
       “De nota richt zich op de financiën, de juridische structuur en 

alle overige zaken die moeten worden opgezet om tot één 
organisatie te komen”.  
 

    
 

  



Transitienota  

Inleiding: (verwijzing naar implementatieplan Gezamenlijke Uitvoering Participatiewet 

dd juli 2014) 

• Transitiefase tot 1-1-2016 (juridische structuur, medewerkers 
geplaatst, sleutelfuncties begroting.  

• Transformatiefase vanaf 1-1-2016 ( voorbereiding d.m.v. 
“spoorboekje”) inregelen en o.l.v. nieuwe directie organisatie verder 
vorm geven.  

 



Transitienota 

Uitgangspunten nieuwe organisatie: 
1. het werken vanuit het beleid en de opdrachtgevende 

verantwoordelijkheden van de afzonderlijke gemeenten;  
2. het centraal stellen van de inwoners en bedrijven als klant;  
3. de processen staan niet op zichzelf, maar vormen een 

geïntegreerd geheel;  
4. efficiency en doelmatigheid  staan voorop;  
5. werken met concrete doelstellingen die zichtbaar en 

meetbaar zijn;  
6. de nieuwe organisatie is onderdeel van het brede sociaal 

domein van de afzonderlijke gemeenten. Meerdere partijen 
opereren hierbinnen, waardoor samenwerking en verbinding 
maken om met elkaar tot het beste resultaat te komen 
vanzelfsprekend zijn.  



 Transitienota  

Onderdeel van het sociaal domein: De organisatie geeft uitvoering aan de 
Participatiewet (toeleiding van mensen naar passend werk en het rechtmatig 
verstrekken van uitkeringen) en  uitvoering van de WSW volgens het beleid en de 
opdrachtgevende verantwoordelijkheden van de afzonderlijke gemeenten. 

 

Cultuur, doelstelling, opdracht en kaders: 
       Centraal staat: het luisteren naar inwoners en hen in staat stellen om 

zelfstandig een inkomen te verwerven, integriteit, betrouwbaarheid en 
transparantie. De organisatie is creatief, vernieuwend en resultaatgericht. Hierin 
telt niet alleen het eigen resultaat, maar ook het resultaat van het team. 

 

• Wijkgericht werken.  

• Vraaggestuurd werken en differentiëren naar gemeenten. 

• Regie bij inwoners.  

• Samenhang met andere gemeentelijke dienstverlening. Adagium hierbij is: 1 gezin, 
1 plan, 1 regisseur.  

• Samenwerken in de breedte van de keten.  

 



 Transitienota  

Doelgroepen en hoofdtaken: 

 
1. Het beoordelen of een inwoner in aanmerking komt voor een uitkering; 

2. Het verstrekken van de uitkering, controle-, handhaving- en sanctiebeleid; 

3. Het aanbieden van voorlichting, ondersteuning en scholing om tot loonvormende arbeid te 
komen; 

4. Het begeleiden van inwoners naar loonvormende arbeid en -indien dit niet mogelijk is – 
eventueel doorgeleiden naar begeleiding vanuit de wijken; 

5. Het vanuit een regionale werkgeversbenadering benaderen van werkgevers; 

6. Het verzorgen van de uitvoering van de WSW voor inwoners die hier nog onder vallen.  

7. Het begeleiden en ondersteunen van mensen met een WSW status, die in de vorm van 
(groeps)detachering of begeleid werken werkzaam zijn buiten de organisatie; 

8. Het verzorgen van werk voor diegenen (primair WSW’ers), die niet in staat zijn door middel 
van (groeps)detachering te werken, buiten de nieuwe organisatie; 

9. Het zorgen voor begeleiding op maat van alle doelgroepen teneinde maximaal tot 
loonvormende arbeid te komen. 

 

 



Transitienota  

Het primaire proces  

 
1. Analyseren “klantstroom” en klantherkenning  

2. Uitkeringen  

3. Begeleiding naar loonvormende arbeid  

4. Het zoeken en vinden van loonvormende arbeid  

5. Het uitvoering geven aan de Wet Sociale 
Werkvoorziening  

 



 Transitienota  

Governance en aansturing 

1. Regie bij gemeente 

2. AB en DB  

3. Afstemming tussen gemeenten en organisatie 

4. Directie en staf 

5. Controller 



Transitienota  

De bezetting: 

Juli 2015                         140 fte 

Personele mutaties:  

2e helft 2015:                   12 fte 

1 januari 2016:               128 fte (104 vast/24 

tijdelijk) 

Normbezetting:              123 fte (flexibele schil 

20%) 



Transitienota  



Transitienota  
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Transitienota  

De begroting: 3 wordt 1 

 Samenvattend	totaal	overzicht	Begroting	2016

(bedragen	x	€	1.000) gD ISWI Wedeo

saldo	operationele	budgetten -2.004 -1.340 -1.012

organisatiekosten -3.361 -2.984 -5.421

opbrengsten 0 95 6.402

saldo	bedrijfsvoering -5.365 -4.229 -31

dekkingsmiddelen	• 5.365 4.229 31

netto	resultaat 0 0 0

totaal	 begroting

Totaal excl.	Aalten 2016

-4.356 -4.631 -4.631

-11.766 -10.781 -10.063

6.497 6.466 6.436

-9.625 -8.946 -8.258

9.625 8.946 8.258

0 0 0



 Transitienota  

Meerjarenperspectief begroting begroting begroting begroting begroting

(bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019

saldo operationele budgetten -5.682 -4.631 -3.632 -2.575 -1.450

organisatiekosten -10.797 -10.063 -9.636 -9.244 -8.849

opbrengsten 6.290 6.436 6.315 6.172 6.130

saldo bedrijfsvoering -10.189 -8.258 -6.953 -5.647 -4.169

dekkingsmiddelen 10.189 8.258 6.953 5.647 4.169

netto resultaat 0 0 0 0 0



Transitienota  

Totaal financieel effect  

• Afname kosten, efficiency etc (transformatiefase) 

• Verdeling gemeenten 

 

 

 
 overzicht besparingen/investeringen begroting begroting begroting begroting begroting totaal

(bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 periode

besparing operationele budgetten pm pm pm pm pm pm

besparing op organisatiekosten t.o.v. 2015 0 -734 -1.161 -1.553 -1.948 -5.396

voorbereidingskosten 300 0 0 0 0 300

transitiekosten 0 1.280 220 0 0 1.500

saldo besparing <--> eenmalige kosten 300 546 -941 -1.553 -1.948 -3.596



De Sociale paragraaf 

Plek in de organisatie: 

• Voor medewerkers vast dienstverband bij huidige 
workload is er plaats in de organisatie 

• Tijdelijk medewerkers         afbouw maar op basis van 
workload, geschiktheid, begroting, norm  20% etc, 
verlenging / vast dienstverband mogelijk ( 
besluitvorming via  directie/management) 

 

 



De Sociale paragraaf 

Sociaal plan: 
• Rekening houden met Sociaal statuut (overleg loopt) 

• Afspraken over her-, om- en bijscholing 

• Vinden nieuw werk 

• Vertaling huidige taken naar functies nieuwe organisatie 

• Plaatsingsprocedure 

• Procedure invulling sleutelfunctionarissen 

• Rechtspositie (WSW: geen veranderingen (eigen cao en pensioen regeling); 

overig personeel Ambtelijke status ( Car-uwo plus ABP) en aanvullende 
arbeidsvoorwaarden  



Hoe verder? 

• Eerste voorlichting personeel: 1 sep 

• Adviesaanvraag transitienota richting OR’en en overleg 
bonden (Sociaal Plan): aanvang half september   

• Voortgangsinformatie personeel door Wor bestuurders 
…… (afstemming data) 

• Voorbereiding  transformatie spoorboekje: okt-nov 

• Communicatie  naar individuele medewerkers, positie 
en taken in nieuwe organisatie: dec    

 



Hoe verder bestuurlijk? 

Besluitvorming: 
• Transitienota:  sep –okt besluitvorming in 

AB’en en DB’en en colleges. 
• Ombouw GR: sep-nov besluitvorming concept 

GR statuten stuurgroep, AB en DB, colleges 
en raden. 

• Opheffen GR ISWI: sep – nov besluitvorming 
in AB en DB, colleges en raden. 

• Uittreding Montferland: sep-nov in AB en DB, 
colleges en raden. 
 



Vragen en opmerkingen? 


