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Inleiding: 

Op 5 juni heeft de Commissie Welzijn van de gemeente Woerden het raadsvoorstel inzake vaststellen 
kadernota Het Nieuwe Werkbedrijf (HNW) behandeld. Tijdens deze behandeling heeft de verantwoordelijk 
wethouder Koster toegezegd te kijken of het voorgestelde besluit geherformuleerd in het licht van de 
gevoerde discussie moet worden. Deze toezegging wordt met deze RIB ingevuld. 

Kernboodschap: 

De kadernota HNW en de bijbehorende risicoanalyse en scenariostudie handelt primair over de oprichting 
en de structuur van HNW, de uitvoeringsorganisatie op het gebied van participatie, werk en inkomen. In het 
voorstel wordt onder andere de oprichting beargumenteerd, wordt de doelstelling van het bedrijf 
geformuleerd en wordt ingegaan op de noodzaak om gezamenlijk met vier gemeenten de krachten te 
bundelen. Daarnaast wordt aan de hand van de risicoanalyse en scenariostudie aangegeven dat het, los 
van allerlei exogene en vooral landelijke ontwikkelingen, ook in financiële zin verantwoord is tot oprichting 
over te gaan ('niets doen is altijd duurder'). Het voorstel is een nadere uitwerking en herbevestiging van het 
Hoofdlijnenvoorstel HNW zoals dat in september 2012 door de raad is vastgesteld. 

Met het raadsvoorstel inzake de kadernota wordt de raad in de gelegenheid gesteld om de kaders te stellen 
voor de oprichting en de structuur van de uitvoeringsorganisatie op het gebied van participatie, werk en 
inkomen: de (beleidsmatige) doelstelling, de juridische structuur en de vormgeving van de samenwerking 
tussen de vier gemeenten. Daartoe strekt het voorliggende besluit en vanuit dat gezichtspunt is 
herformulering van het besluit dan ook ons inziens niet nodig. 



De verdere inhoudelijke discussies, die sterk worden bepaald door de landelijke politieke ontwikkelingen, 
over hetgeen we als gemeente Woerden kunnen overdragen en opgelegd krijgen over te dragen aan de 
uitvoeringsorganisatie HNW en de wijze waarop dat wordt uitgevoerd, worden op een later moment met uw 
raad gevoerd. Daartoe volgen wij de landelijke ontwikkelingen nauwgezet en wij zullen de raad daar 
uiteraard over informeren. Daarnaast hebben we eerder toegezegd de raad ook te informeren over de 
nadere inhoudelijke invulling van bijvoorbeeld het bedrijfsplan en de af te sluiten 
dienstverleningsovereenkomst. 
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