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 Weesp Stichtse vecht Wijdemeren 

Eindadvies - Positief 
- Kosten en baten per 

onderdeel zichtbaar 
maken 

- raad tijdig betrekken bij 
beleidsregels 

- positief 
- advies zien in samenhang 

met eerdere adviezen over 
participatiewet 

- positief 
- verordening consistent 

met eerdere 
beleidskeuzes 

Adviezen op onderdelen Hfst 1: algemeen 
- Voorkomen van 

willekeur bij maatwerk 
door teambespreking 

Algemeen 
- Doelgroep benaderen op 

mogelijkheden ipv 
beperkingen 

- Samenwerken met 
werkgevers oa MKB 

- reintegratieinstrumenten 
alleen bij bewezen 
effectiviteit inzetten  

- preventief werken oa door 
inzet SWT’s 

 
- Budgetplafonds alleen 

als laatste redmiddel 
inzetten 
 

Reactie Tip wordt meegenomen naar 
uitvoering 

Mee eens 
- Mogeljjkheden wat betreft 

loonwaarde worden in de 
praktijk bepaald. 

- Samenwerking met 
werkgevers in de 
arbeidsmarktregio. 

- Eens met effectieve inzet re-
integratie instrumenten  en 
preventie 

Mee eens.  
Vooralsnog geen aanleiding om 
budgetplafonds in te stellen 



 
 Hfst 2 Beleid en financien 

- Financiele kaders (2.1 
2en 2.2 nog niet goed 
uitgewerkt. 

- Budgetplafonds mag 
niet tot minder kwaliteit 
leiden 

Ideeen: anders denken en handelen 
- stimuleren van  (scharrel) 

ondernemerschap 
- experimenteren met 

basisinkomen 
- benut regelruimte in 

verordening voor anders 
denken en handelen, 
afgestemd op de kernen en 
wijken. 

- Termijn voor 
maatwerkvoorzieningen 
en werkstages  flexibel 
toepassen. Langer dan 9 
mnd als het nodig is.  

 

Reacties Budgetplafonds worden 
vooralsnog niet ingesteld 

 Tip nemen we mee naar de 
uitvoering. Ligt in lijn met een 
aanpak van maatwerk 

 Hfst 3 Voorzieningen 
- Waar staan de 

voorwaarden 
uitgewerkt? 

- Monitor nodig 
- Nagaan of met 

studietoeslag doel wordt 
bereikt 

- Wmo vervoer mocht 
niet voor werk worden 
ingezet, hoe verhoudt 
zich dat met art 17? 

- Tijdig betrekken bij 
nadere regels 

 - Bejegening moet positief 
en stimulerend zijn. 
Meeste mensen willen 
immers aan het werk. 

Reacties Voorwaarden staan in diverse 
stukken. 
We gaan zorgvuldig monitoren 
en nemen die punten mee. 

 Mee eens. Positieve benadering 
ligt ten grondslag aan het 
nieuwe beleid. 



Art 17 gaat over vervoer in het 
kader van werk en niet in het 
kader van de Wmo.  
 

 
 


