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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 

- De kadernota re-integratie Stichtse Vecht 2012 – 2015 “Zicht  op Werk” en de daarin genoemde 
uitgangspunten vaststellen. 

- Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 80.000. 
 
Samenvatting 
 
Gemeenten hebben binnen het kader van de sociale zekerheid de opdracht om uitkeringsgerechtigden en 
personen, die werkloos en/of werkzoekend zijn, te ondersteunen bij het vinden van werk. De gemeente 
dient beleidslijnen op te stellen volgens welke de re-integratie moet worden uitgevoerd. Deze beleidslijnen 
moeten regelmatig herzien of opnieuw geformuleerd worden, afhankelijk van wijzigende wetgeving of 
nieuwe inzichten. 
In 2011 is een collegeprogramma opgesteld, waarin een visie op participatie van de burgers duidelijk is 
verwoord en waarin zelfredzaamheid en eigen kracht belangrijke begrippen zijn. Vanaf 2013 wordt de 
sociale zekerheid grondig hervormd met de Wet Werken naar Vermogen en worden er bezuinigingen op 
de middelen, die de gemeenten ontvangen voor re-integratie, uitgevoerd. Deze bezuinigingen zijn 
overigens ook al in 2011 en 2012 merkbaar geweest. 
Deze zaken maken een nieuw beleidskader voor de uitvoering van de re-integratie in de komende jaren 
noodzakelijk. De nota “Zicht op Werk” reikt dit kader aan voor de periode 2012 tot en met 2015. Daarbij 
staat het begrip Werk centraal. Werk geeft richting, versterkt het gevoel van eigenwaarde en bevordert de 
participatie van het individu in de maatschappij. Met het centraal stellen van Werk maakt het college 
tevens een duidelijke keuze met betrekking tot de inzet van de participatiemiddelen, aangezien de brede 
inzet op uitstroom naar regulier werk, gesubsidieerd en onbetaald werk en sociale activering, die het 
beleid in de achter ons liggende jaren kenmerkte, door de bezuinigingen niet meer kan worden 
voortgezet. In de nota worden keuzes voorgesteld op thema’s als de op te bouwen samenwerking met 
werkgevers, de relatie met het sociaal werkvoorzieningsbedrijf, de samenstelling en de benadering van de 
doelgroep, met name de aandacht daarbij voor jongeren, de regionale samenwerking, de Wet Werken 
naar Vermogen en de integrale benadering van het begrip Participatie. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- De kadernota re-integratie Stichtse Vecht 2012 – 2015 “Zicht op Werk” is als bijlage bijgevoegd. 
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Harmonisatie 
Het betreft hier nieuw beleid, dus harmonisatie is niet aan de orde. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De nota schetst de lijnen waarlangs de re-integratie de komende jaren wordt uitgevoerd en de 
overwegingen, die daaraan ten grondslag liggen. De doelen zijn efficiency en kostenbewustheid. Het 
college wil de betrokkenen een reëel uitzicht op werk bieden en de uitstroom van uitkeringsgerechtigden 
naar werk vergroten. Op die wijze wordt het maatschappelijk effect van vergroting van de 
arbeidsparticipatie gerealiseerd. 
 
Argumenten 
Op 1 januari 2013 wordt de re-integratie als gevolg van de Wet Werken naar Vermogen ingrijpend 
veranderd. Er vindt een decentralisatie plaats van een gedeelte van de Wajong doelgroep naar de 
gemeente. Deze groep gaat met bijstandsgerechtigden en personen, die voorheen onder de Wet sociale 
werkvoorziening zouden vallen, op in een nieuwe brede doelgroep. De bijbehorende budgetten worden 
ontschot samengevoegd en naar beneden bijgesteld. Nieuwe speerpunten zijn het verwerven van werk- 
en werkleerplekken, benadering van werkgevers, afslanking van de sociale werkvoorziening en regionale 
samenwerking op het gebied van dienstverlening aan de doelgroep en werkgeversdienstverlening. Om 
deze redenen is een herbezinning op het re-integratiebeleid noodzakelijk. 
 
Kanttekeningen 
Regionale afstemming bij verschillende aspecten van het re-integratiebeleid is van belang vanwege de 
noodzaak van een gezamenlijke werkgeversbenadering. Intern is afstemming met andere terreinen 
waarbij sprake is van decentralisatie van taken belangrijk omdat veelal de doelgroepen elkaar overlappen, 
zoals zorgvragers en jongeren. Daarbij moet gedacht worden aan jeugdzorg, Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning en Centrum Jeugd en Gezin. 
 
Communicatie 
In de uitwerking van het beleid komen als communicatiepartners nadrukkelijk werkgeversorganisaties, de 
afdeling Publiekszaken en de clientenraad sociale zaken in beeld. 
 
Financiën en risico’s 
De rijksmiddelen, die de komende jaren beschikbaar komen voor de uitvoering van de re-integratie 
worden vanaf 2013 in een ontschot budget aan de gemeente ter beschikking gesteld. In dat budget zijn 
dus de middelen voor de sociale werkvoorzieing, de re-integratie (inclusief inburgering en educatie) en de 
Wajong samengevoegd. Elk van die afzonderlijke onderdelen is fors lager dan de afgelopen jaren. De 
beperking van het budget is een van de kaders van het in de nota neergelegde beleid. Het is zaak dat in 
de verdere uitwerking van het re-integratiebeleid de beschikbare middelen zo efficient mogelijk worden 
ingezet.  
De implementatie van het re-integratiebeleid vanaf 2013 is gelijk te stellen aan de invoering van de Wet 
Werken naar Vermogen. Deze invoering vindt integraal plaats met de invoering van de andere transities, 
Jeugdzorg en de overdracht van AWBZ-taken naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor deze 
gehele transitie zullen wij uw raad, naar verwachting in de vergadering van juli, een voorbereidingskrediet 
vragen. 
 
Vervolg 
Deze kadernota is de basis waarop wij de Wet Werken naar Vermogen in de komende periode willen 
implementeren. Concreet betekent dit vooralsnog de vorm van samenwerking met Pauw Bedrijven en de 
ontwikkeling van de werkgeversbenadering.  
 
 
30 maart 2012 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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