Aan de leden van de gemeenteraad
Onderwerp

: Uitvoering Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening in De Kempen

De uitvoering van de participatiewet en de wet sociale werkvoorziening in de Kempen

Inleiding
Wijzigingen in de wetgeving op het gebied van participatie en sociale werkvoorziening hebben er bij de Kempengemeenten toe geleid, dat er de afgelopen jaren is nagedacht over de inrichting, organisatie en besturing
van de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening. Vanaf de wetswijzigingen in
2015 zoeken de Kempengemeenten naar een optimale organisatie en samenwerking voor de uitvoering van
de participatiewet en sociale werkvoorziening. Een vervolgstap hierin is eind 2017 door de colleges genomen
met een verzoek aan de besturen van WVK en GRSK, om de directeuren een bedrijfsplan op te laten stellen
t.b.v. de nieuwe uitvoeringsorganisatie(s) Participatiewet en Sociale werkvoorziening in de Kempen. Later is
deze opdracht uitgebreid met het opstellen en uitvoeren van een implementatieplan voor een participatiebedrijf. Een stuurgroep bestaande uit een lid van de dagelijks bestuur van WVK-groep, een lid van het dagelijks
bestuur GRSK en de vijf portefeuillehouders participatiewet ziet toe op de goede uitvoering van de opdracht.

Stand van zaken
In de zomerperiode hebben de colleges op basis van het bedrijfsplan en de adviezen van ondernemingsraden,
cliënten- en adviesraden besluiten genomen over het voornemen om te komen tot de vorming van een participatiebedrijf in de Kempen. Colleges hebben, op advies van de stuurgroep, allemaal het voornemen tot de
vorming van het participatiebedrijf ondersteund en opdracht gegeven voor het opstellen van een implementatieplan. In de diverse besluiten is tevens aangegeven dat er behoefte is aan het delen van informatie en voorgenomen besluiten met de gemeenteraden.

Temporisering
Na de zomerperiode heeft de stuurgroep de stappen besproken die colleges en gemeenteraden moeten nemen om tot definitieve besluitvorming te komen. De stuurgroep heeft daarbij vastgesteld dat het tot nu toe
gehanteerde tijdschema tot 1 januari 2019 erg krap is en dat er meer ruimte moet worden ingebouwd voor een
zorgvuldig bestuurlijk afwegings- en besluitvormingsproces. De stuurgroep heeft daarom besloten de daadwerkelijke start van het participatiebedrijf uit te stellen tot uiterlijk 1 juli 2019. Dit in lijn met het steeds gehanteerde uitgangspunt dat ‘kwaliteit boven snelheid’ gaat.
Afgesproken is dat de stuurgroep het op zich zal nemen om in de periode september/oktober in elke gemeente (in de gemeenteraad dan wel in een commissie) een toelichting te geven en uitgebreid de tijd te nemen om
de lokale situatie te bespreken, in te gaan op vragen en opmerkingen en input op te halen. Daarbij kunnen zij,
naar behoefte, worden ondersteund door (een van) de directeuren van WVK-groep en GRSK.
De ondernemingsraden, het middenkader van de WVK-groep en de medewerkers van ISD de Kempen zijn 3
september 2018 mondeling geïnformeerd over de temporisering. In de medewerkersbijeenkomst gaven medewerkers aan dat zij het jammer vinden dat het nu wat langer duurt voor ze duidelijkheid hebben, maar er
was ook begrip voor de noodzaak om een goed en zorgvuldig besluitvormingsproces in te richten.
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Informatiebijeenkomst
Op 7 februari en 23 mei hebben de directeuren in een informatiebijeenkomst voor de raden de tussenstand
besproken. Toen is aangegeven dat er in september een nieuwe gezamenlijke raadinformatiebijeenkomst zal
plaatsvinden. De stuurgroep heeft er echter voor gekozen om deze bijeenkomst in september/oktober 2018 in
iedere gemeente apart te doen. Er is dan meer gelegenheid voor interactie en de lokale vragen en opmerkingen. De presentatie wordt vooraf wel onderling afgestemd. Op de agenda komen in elk geval de onderwerpen:
 Hoofdlijnen van het bedrijfsplan;
 Financiën (reserves en exploitatie);
 Juridische vorm van het participatiebedrijf;
 Huisvesting van het participatiebedrijf;
 Het vervolgtraject/implementatieplan
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