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Onderwerp: Wijziging projectstructuur fusieproces Participatiewet 

Portefeuillehouder: Wethouder Langeveld 

Datum: 17 maart 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

In september 2014 hebben de raden van Doetinchem en Oude IJsselstreek ingestemd met het 

raadsvoorstel om de Participatiewet vanaf 1 januari 2016 in een nieuwe uitvoeringsorganisatie 

uit te voeren. Hierbij informeren wij u over de stand van zaken.   

 

Bij alle partijen stond en staat nut en noodzaak van de fusie niet ter discussie. Er bleek wel 

meer tijd nodig om twee gemeenschappelijke regelingen en een afdeling van een gemeente in 

een goede uitgangspositie te brengen, waarbij tegelijkertijd de wet- en regelgeving wijzigt. 

Hierbij was het met name van belang de aansturing van het fusieproces goed en zorgvuldig te 

regelen.  

 

Met het oog op een adequate aansturing, heeft de stuurgroep Participatiewet begin februari 

besloten een externe gespreksleider te vragen de stand van zaken in beeld te brengen en een 

advies uit te brengen over de verdere aanpak en inrichting van het proces. De heer Toon 

Lamers is hiervoor ingeschakeld als onafhankelijk adviseur. Tussen 20 februari en 3 maart jl. 

heeft de heer Lamers gesprekken gevoerd met alle betrokkenen en vervolgens zijn bevindingen 

en advies gerapporteerd aan de stuurgroep.  

 

Kern van de boodschap 

De colleges van Doetinchem en Oude IJsselstreek hebben besloten de projectstructuur van 

het fusieproces te wijzigen conform het advies van de heer Lamers. Dit houdt in dat de 

projectstructuur wordt gesplitst in: 

- (1) een stuurgroep, bestaande uit wethouders van de drie gemeenten en gemeente-

secretarissen van Doetinchem en Oude IJsselstreek, aangevuld met de externe 

procesbegeleider als adviseur; en  

- (2) een projectteam onder voorzitterschap van de externe procesbegeleider en verder 

bestaande uit de directeuren van Wedeo, ISWI en Bedrijfsvoering Doetinchem. 

 

In de bijlage treft u de overige door de stuurgroep Participatiewet overgenomen aanbevelingen 

en adviezen aan. 

 

De directbetrokkenen worden door de stuurgroep op de hoogte gebracht van de rapportage 

en besluitvorming.  

 

Verdere toelichting (bevoegdheid, informatieplicht etc.) 

Niet van toepassing. 

 

 

 


