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Onderwerp: 

Het Nieuwe Werkbedrijf 

Inleiding: 
Mede op basis van de behandeling van het raadsvoorstel inzake vaststellen kadernota Het Nieuwe 
Werkbedrijf (HNW) in de Commissie Welzijn, van de discussies in de werksessie van 12 juni maar ook in 
diverse vragen en discussies daarna, is het college van mening dat er verdere verduidelijking nodig is over 
het verdere proces rond de oprichting van HNW. Met deze (tweede) aanvullende RIB geeft het college daar 
invulling aan. 

Kernboodschap: 

In het genoemde raadsvoorstel en in de eerdere aanvulling RIB heeft het college benadrukt dat het voor de 
raad op dit moment vooral gaat 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. 

Rond de verdere inhoudelijke discussies, heeft het college toegezegd de raad in het vervolg na de zomer te 
informeren over enerzijds de landelijke ontwikkelingen en anderzijds de inhoudelijke invulling van 
bijvoorbeeld het bedrijfsplan en de af te sluiten dienstverleningsovereenkomst. Deze toezegging willen wij 
graag op de volgende wijze verder invullen. 

Wij begrijpen dat de raad, gelet op haar kaderstellende en controlerende rol, sterke behoefte heeft om een 
oordeel te kunnen vormen over de vraag of de beleidsmatig door de gemeente Woerden gestelde kaders 
op de juiste worden ingevuld. Daarnaast onderschrijven ook wij de wens van de raad dat er inzicht is in de 
wijze waarop de financiële risico's beheersbaar worden gemaakt. Tot slot begrijpen wij dat de raad inzicht 
wil hebben in de zogenoemde 'stuurknoppen' waarmee ook tussentijds inhoudelijk en financieel kan worden 
bijgestuurd. 
Als college geven wij graag de raad inzicht in de hiervoor genoemde aspecten en willen wij uiteraard ook 
de discussie met de raad aan. Daartoe willen wij de raad in de gelegenheid stellen om over onder andere 
het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomst haar oordeel te geven en eventuele wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken. Het college kan en zal dit oordeel van de raad vervolgens meenemen in 
de verdere uitwerking. 



Nogmaals, als college begrijpen en onderschrijven wij de wens van de raad om als gemeente sturing 
te willen geven op de uitwerking van de inhoudelijke beleidskaders en de beheersing van de financiële 
risico's en de wens om tijdig tussentijds te kunnen bijsturen. Op de hiervoor beschreven wijze denken wij 
dat wij als raad en college invulling te geven aan deze gezamenlijke wensen. 
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