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commissie/werksessie 

 

Ter besluitvorming naar raad  Datum raad  
 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
 
 
1. De Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp vaststellen, 
2. Instemmen met de in dit voorstel genoemde beslispunten en deze vaststellen te weten: 
 2.1 Onderschrijven van de in nota benoemde uitgangspunten voor het realiseren van de 

opdracht van de Participatiewet. 
 2.2  Mogelijke overschotten uit het inkomensdeel (BUIG-budget) reserveren voor re-integratie.  
 2.3 De indeling van het bestand in combinatie met de inzet van de  instrumenten onderschrijven. 
 2.4 De visie en uitgangspunten voor tegenprestaties te onderschrijven. 
 2.5 Mensen met langer dan drie jaar  een inkomen van 110% van het wettelijk sociaal minimum 

komen in aanmerking voor de Individuele inkomenstoeslag (IIT).  
 2.6 Ter compensatie van het wegvallen van categoriale bijstand onderzoeken van andere 

mogelijkheden voor tegemoetkoming van groepen belanghebbenden, waaronder mensen 
met schoolgaande kinderen 

 2.7 Het beleid in 2015 te monitoren en waar nodig bij te stellen. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Voor u ligt de Participatienota 2015 – 2018. Met de komst van de Participatie wet wordt de gemeente 
verantwoordelijk voor de inpassing op de reguliere arbeidsmarkt van een groot deel van de 
arbeidsbeperkte inwoners van de drie gemeenten. Uw raad wordt gevraagd zich uit te spreken 
enerzijds over een aantal beslispunten voortkomend uit de vertaling van de visie sociaal domein naar 
de Participatiewet, en anderzijds beslispunten over thema’s als indeling van de doelgroep gekoppeld 
aan inzet van middelen, regionale samenwerking op arbeidsmarktniveau, invulling van de 
tegenprestatie en invulling van hen minimabeleid binnen de nieuwe wettelijke kaders,  
 
 
Bijlagen  
- De Participatienota 2015 – 2018 van Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht  
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Doel en resultaten  
Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze wet stelt de kaders van het 
onderdeel Werk van het sociaal domein. De Participatiewet geeft de gemeente de opdracht om vorm 
te geven aan de inpassing op de arbeidsmarkt van een groot deel van de groep mensen met een 
arbeidsbeperking of een afstand tot die arbeidsmarkt.  Om dit efficiënt te kunnen uitvoeren zijn de 
schotten tussen een aantal regelingen, die zich richtten op deze doelgroep, opgeheven. Het gaat hier 
om de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wajong en de Wet Werk en Bijstand. Bij de eerste 
twee gaat het alleen om de nieuwe instroom. Zittende Wajongers blijven bij het UWV en zittende 
WSW-ers behouden hun rechten op het cao-loon. Zo ontstaat dus na verloop van tijd een brede 
doelgroep.  
Verder wordt van de gemeenten verwacht dat zij vorm geven aan regionale samenwerking met o.a. 
UWV en werkgevers om de plaatsing van de doelgroep mogelijk te maken en tenslotte worden er 
nieuwe instrumenten aangeboden om plaatsingen in een reguliere werkplek te faciliteren. 
 
Maar er zijn meer veranderingen. Het kabinet staat op het standpunt dat de bijstand activerender moet 
worden om de sociale zekerheid houdbaar en toegankelijk te houden. Naast de bovengenoemde 
samenvoeging van regelingen komt er een verplichte tegenprestatie voor het ontvangen van uitkering, 
een uniformering van de arbeidsverplichtingen, een verzwaring van het maatregelenregime en een 
aanpassing van de systematiek van uitkeringsnormen. Voor de mensen die het financieel op eigen 
kracht niet redden komen er ondersteunende maatregelen in de vorm van bijzondere bijstand die 
primair het karakter gaat krijgen van maatwerk. Categoriale maatregelen worden afgeschaft,  met 
uitzondering van een tweetal categoriale regelingen waarbij de mogelijkheden juist worden verruimd. 
(aanvullende collectieve ziektekostenverzekering en de zgn. U of stadspas) 
 
Al deze wijzigingen maken het noodzakelijk dat wij standpunten bepalen en een aantal 
richtinggevende keuzes maken. Daartoe dient de voorliggende Participatienota. Daarin worden de 
komende veranderingen beschreven en worden keuzes voorgesteld uitgaande van de visie, die SWW 
heeft ontwikkeld op het sociaal domein. De opgave waar we voor staan mensen aan het werk te 
helpen. De middelen daarvoor zijn beperkt, en begeleiding kost geld, maar onze visie is dat het loont 
om mensen betrokken te houden bij de samenleving.  
 
Het karakter van de nota is richtinggevend. Reden daarvoor is dat veel zaken nog onvoldoende 
duidelijk zijn om het beleid concreter uit te werken. Zo wordt er nog gewacht op lagere wetgeving op 
het gebied van loonkostensubsidie en beschut werk en bestaat er ook nog geen duidelijkheid over de 
omvang van onderdelen van de middelen in 2015.  
 
Kern van de Participatienota bestaat uit een aantal beslispunten, die fundamentele keuzes inhouden 
voor de richting die wij willen kiezen. Wij vragen uw raad om deze uitgangspunten te onderschrijven 
en vast te stellen. Het gaat om de volgende. Zij zijn gerangschikt naar thema. 
 
1. Over de doelstelling 
De opgave is dat iedereen naar vermogen kan deelnemen in de samenleving. In de eerste plaats door 
middel van regulier werk. Wanneer dat (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, in de vorm van 
vrijwillige activiteiten of een tegenprestatie.  
Samen met de werkgevers in de regionale Werkbedrijven en de SW bedrijven willen we  zoveel 
mogelijk mensen op hun niveau aan een betaalde baan helpen. De voorgestelde uitgangspunten zijn: 

• Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht staan voorop. Ondersteuning is aanvullend daarop. 
• Dichtbij: we gaan bij de dienstverlening uit van de omgeving, waarin de mensen actief zijn. Dat 

betekent voor SWW acteren binnen twee arbeidsmarktregio’s.  
• Vraaggericht: onze benadering van de klant is gericht op het in beeld brengen van wat de sterke 

punten van de klant zijn en sluiten daar op aan. Wij stellen ons vraaggericht op en kiezen een 
aanpak die aansluit bij de beperkingen (verstandelijk, psychisch) van de cliënt. 

• Samenwerking: voor het tot stand brengen van effectieve participatie van de doelgroep richten 
we ons op de vraag van werkgevers, maatschappelijke instellingen en bewoners van de 
wijk/buurt. 
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• Preventie: daar waar dat mogelijk en gewenst is richten we ons proactief op het voorkomen dat 
groepen in een uitkeringssituatie belanden door te bevorderen dat de overgang van school naar 
werk of van werk naar werk beter wordt afgestemd.  

• Inkoop: we kopen slechts die expertise in, die we zelf niet in huis hebben en voor zover leverbaar 
in de markt.   

• Ordening bestand: we gaan het bestand indelen in vier categorieën gebaseerd op loonwaarde en 
nemen die indeling als uitgangspunt voor de inzet van instrumenten en middelen.  

• Sociale Werkvoorziening: wanneer mogelijk maken we gebruik van de expertise en de 
voorzieningen van de SW bedrijven voor de arbeidsinpassing van de doelgroepen van de 
Participatiewet. 

 
Beslispunt 1 
• Onderschrijven van de bovenstaande uitgangspunten voor het voor het realiseren van de 

opdracht van de Participatiewet. 
 
2. Met betrekking tot de inzet van de beschikbare middelen: 

Voor de uitvoering van de Participatiewet wordt naast de re-integratie en de BUIG budgetten 
(inkomensdeel) ook voor een deel gebruik gemaakt van de Wmo-instrumenten zoals 
dagbesteding en de welzijnsdiensten zoals vrijwilligerswerk voor tegenprestaties. Overschotten 
uit het BUIG-budget mogen ook voor re-integratie ingezet worden. Hieraan ligt het uitgangspunt 
ten grondslag dat hogere uitstroom  de druk op het uitkeringsbudget (BUIG) vermindert. En 
aangezien er op het re-integratiebudget bezuinigd gaat worden is het belangrijk om andere 
mogelijkheden te zoeken voor aanvulling. 

 
Beslispunt 2 
• Mogelijke overschotten uit het inkomensdeel (BUIG-budget) reserveren we voor re-integratie. 

3. Met betrekking tot de indeling van de doelgroep en de inzet van middelen: 
Op grond van de doelstelling willen we zoveel mogelijk mensen aan het werk hebben en 
betrokken houden op de samenleving. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: 
• Vanuit de doelstelling om zoveel mogelijk mensen aan regulier werk te helpen, richten we 

ons primair op de categorieën vanaf 40 % loonwaarde en hoger; 
• De ondergrens van de doelgroep van loonkostensubsidie is 40%. Daaronder komt men in 

aanmerking voor beschut werken; 
• Bij een loonwaarde van minder dan 20% komt de inzet van WMO-instrumenten aan de orde 

waarmee dagbesteding of andere vormen van begeleiding kan worden bekostigd; 
• Bij categorie 1 (100% loonwaarde) doen we een beroep op de eigen kracht, zetten we in op 

handhaving en beperkte inzet van de re-integratiemiddelen (sollicitatietraining, wordt 
uitgewerkt in verordeningen). 

• De indeling in categorieën naar loonwaarde is er niet een van harde grenzen. Het blijft 
maatwerk, waarbij naar de omstandigheden en potentie van een cliënt wordt gekeken. 

 
Beslispunt 3 
• Onderschrijven van de voorgestelde indeling van de doelgroep in combinatie met de inzet van 

instrumenten. 
 
4. De opdracht is een goede samenwerking in de arbeidsmarktregio met overige gemeenten, 

sociale partners en UWV tot stand te brengen en het beleid af te stemmen vanuit oogmerk van 
efficiency.  
Onze uitgangspunten zijn: 
• In SWW verband blijven we werken vanuit de situatie van twee arbeidsmarktregio’s (AMR’s) 

en twee SW bedrijven. Dit is in overeenstemming met het uitgangspunt om aan te sluiten op 
de woon-, werk- en onderwijssituatie van de klant (dichtbij). 
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• Waar mogelijk zullen we trachten harmonisatie van beleid in de twee regio’s tot stand te 
brengen. 

 
5. Met betrekking tot de tegenprestatie 

Gemeenten bepalen zelf wie ze een tegenprestatie opleggen. Alleenstaande ouders met 
kinderen onder de vijf jaar en volledig arbeidsongeschikten zijn daarvan vrijgesteld. 
Een tegenprestatie is geen re-integratie-instrument, maar het kan in sommige gevallen wel als 
opstapje fungeren naar betaald werk.  
• Onze visie is dat tegenprestaties vanuit de benadering dat ze een positief effect hebben op 

de persoon zelf en de maatschappij, van bijstandsgerechtigden worden gevraagd. Ze 
worden pas formeel opgelegd als een klant geen initiatieven neemt. 

• Vrijwilligerswerk en mantelzorg zien wij als een goede invulling van de tegenprestatie.  
• De uitvoering van de bemiddeling in het kader van tegenprestaties leggen we neer bij de 

vrijwilligerscentrales in de drie gemeenten. 
• Doelgroep voor de tegenprestatie is iedereen die een uitkering ontvangt. Er wordt geen 

formele tegenprestatie opgelegd, als iemand gemiddeld acht uur per week vrijwilligerswerk 
doet, beschut werkt of mantelzorg verricht. Ook hier draait het om maatwerk. 

 
Beslispunt 4 
• de visie en uitgangspunten voor tegenprestaties te onderschrijven 
 
6. Met betrekking tot het minimabeleid 

De nieuwe wettelijke kaders voor het minimabeleid worden gekenmerkt door een terugdringen 
van de mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand en het bevorderen van een meer 
geïndividualiseerde benadering, ofwel “maatwerk”.  De individuele inkomenstoeslag (IIT) is de 
opvolger van de langdurigheidstoeslag. 
De criteria voor de individuele inkomenstoeslag worden als gevolg van de aanhoudende crisis 
t.o.v. van de langdurigheidstoeslag verruimd.  

 
Beslispunt 5 
• Mensen met langer dan drie jaar een inkomen van 110% van het wettelijk sociaal minimum in 

aanmerking te laten komen voor de IIT.  
 
Beslispunt 6 
• Ter compensatie van het wegvallen van categoriale bijstand onderzoeken van andere 

mogelijkheden voor tegemoetkoming van groepen belanghebbenden, waaronder mensen met 
schoolgaande kinderen  

 
Reden bespreking in de raad  
Toelichting: wat is de reden dat dit voorstel in de raad wordt behandeld, welke stap in het proces of 
project is aan de orde, wat zijn de bevoegdheden van de raad in deze? 
 
De voorliggende Participatienota omschrijft de beleidskaders waarbinnen we  
- de doelgroep van de Participatiewet ondersteuning gaan bieden bij het vinden van een plek op de 

arbeidsmarkt,  
- en voor zover dat nog niet aan de orde is de voorwaarden te scheppen voor een zinvolle 

deelname aan de samenleving op andere wijze, 
- een vangnet en ondersteuning bieden aan degenen, die niet op eigen kracht verder kunnen.  
De raad is het bestuursorgaan die deze kaders vaststelt. Na vaststelling is de grond gelegd voor 
vastleggen van het beleid in verordeningen en de uitvoering ter hand te nemen. 
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Context en kaders  
De Participatiewet is een van de drie decentralisaties van overheidstaken naar de gemeente. Uw raad 
heeft in januari van dit jaar de visienota over het sociaal domein vastgesteld. Op 1 januari 2015 treedt 
de nieuwe wetgeving voor alle drie transities in werking. 
 
Argumenten 
De transitie Werk betekent voor de gemeenten dat zij de verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld voor 
de inpassing op de arbeidsmarkt van een groot deel van de doelgroep arbeidsbeperkten. De 
gemeente krijgt daarvoor een aantal nieuwe instrumenten tot haar beschikking en het rijk heeft reeds 
in het sociaal akkoord van voorjaar 2013 de medewerking van de sociale partners voor het welslagen 
van deze opdracht verkregen. De gemeenten dienen zich goed te beraden op haar standpunten en 
principiële keuzes voor zij in de regio samen met andere partners aan de slag gaan. 
 
Alternatieven voor oplossing en advies college  
Vooralsnog gaan we van start met op basis van dit beleid. In de praktijk zal blijken of bijstelling van het 
beleid nodig is.  De resultaten worden nauwkeurig gemonitord. 
 
Kanttekeningen / Risico’s 
Een belangrijk risico is gelegen in het feit, dat we te maken krijgen met een groeiende doelgroep, 
maar dat het rijk ons daarvoor minder middelen ter beschikking stelt. Gevolg daarvan kan zijn, dat we 
delen van de doelgroep niet zodanig kunnen ondersteunen als we graag zouden willen, doordat we 
quota moeten stellen bijvoorbeeld. 
 
Betrokkenheid burgers en instellingen; burgerparticipatie 
De nota is tot stand gekomen mede met inbreng van cliëntraden, bestuurders, raadsleden en 
inwoners. In het eerste jaar, dat we zien als een overgangsjaar, willen we aan alle stakeholders 
kwartaalsgewijs terugkoppelen. 
 
Financiële paragraaf  
Over de beschikbare budgetten van rijkswege is nog niet alles bekend. Voor een deel moeten we 
afgaan op prognoses. Nochtans staan we op het standpunt dat de Participatiewet binnen de gegeven 
financiële kaders moet worden uitgevoerd. 
 
Uitvoering 
De uitvoering hangt samen met de inrichting de uitvoeringsorganisatie van het sociale domein binnen 
SWW. Aangezien dit een separaat traject is, wordt daar in deze nota, niet op ingegaan.  
 
Terugkoppeling/evaluatie  
Zoals hierboven ook reeds is gesteld, zal er per kwartaal worden gerapporteerd over de stand van 
zaken. Zo nodig wordt het beleid in 2015 bijgesteld. 
 
Beslispunt 7 
• Het beleid in 2015 te monitoren en waar nodig  bij te stellen. 
 
Communicatie  
Belanghebbenden zullen via de pers en de website op de hoogte worden gesteld. 
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