Aan de Raad

AGENDAPUNT 5
Doetinchem, 9 juli 2014

Uitvoeringsplan Participatiewet
ALDUS VASTGESTELD 17 JULI 2014
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan Participatiewet.
2. De zienswijze van de raad te geven op het Uitvoeringsplan Participatiewet vanuit de
beleidskaders van De Doetinchemse Keuze.

Het bestaande kader voor dit raadsvoorstel is De Doetinchemse Keuze. Dit (concept) beleidsplan
geeft de beleidskaders aan voor de decentralisaties in het sociaal domein. Het beleidsplan De
Doetinchemse Keuze ligt in deze vergadering ook ter besluitvorming bij u voor.
De aanleiding voor dit raadsvoorstel is onze vaststelling van het Uitvoeringsplan Participatiewet op
dinsdag 10 juni 2014. In dit uitvoeringsplan hebben wij de beleidskaders uit De Doetinchemse Keuze
uitgewerkt en ingevuld voor de decentralisatie Participatiewet.
Later zullen wij uitvoeringsplannen voor de decentralisaties jeugdzorg en Wmo vaststellen en ter
kennis van uw raad brengen.
Wij verzoeken u om kennis te nemen van het Uitvoeringsplan Participatiewet en uw zienswijze te
geven of wij met dit uitvoeringsplan de beleidskaders in De Doetinchemse Keuze op een passende
wijze hebben ingevuld.
De meest relevante beleidskaders uit De Doetinchemse Keuze voor de Participatiewet sommen we
hieronder op. Het gaat hier om principes van De Kanteling en de doelstellingen.

Principes (zie pagina 9 e.v. van De Doetinchemse Keuze):
De eigen kracht: wat kun je/kunt u zelf?
Inzet op werk als daginvulling
1 huishouden – 1 plan – 1 regisseur
Binnen de budgettaire kaders
Niemand tussen wal en schip
Doelstellingen (zie pagina 13 e.v. van De Doetinchemse Keuze):
Het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners, huishoudens en opvoeders in
Doetinchem:
A. Meer inwoners van Doetinchem achten zichzelf in staat hun leven zelf vorm te
geven;
B. Meer inwoners kunnen zelfstandig in hun inkomen voorzien;
C. Meer inwoners lossen hun problemen (weer) zelf op.
Minder huishoudens in Doetinchem doen een beroep op een individuele
maatwerkvoorziening. Dit betekent concreet:
A. Meer mensen aan het werk bij reguliere werkgevers.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ING. N. VAN WAART

N.E. JOOSTEN BC.

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Uitvoeringsplan Participatiewet ;
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan Participatiewet.
2. De zienswijze van de raad te geven op het Uitvoeringsplan Participatiewet vanuit de beleidskaders
van De Doetinchemse Keuze.
Aldus besloten in zijn vergadering van 17 juli 2014,

, griffier

, voorzitter

