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Kennisnemen van: 

De door het college opgestarte trajecten in verband met de regionale ontwikkelingen op het gebied 
van sociale zaken en het standpunt van het college over regionale samenwerking. 

Inleiding: 

In de commissievergadering van 11 mei 2011 is gesproken over het raadsvoorstel over de 
regievoering op de SW en de re-integratie. Ook is er een presentatie door adviesbureau K+V 
gehouden over de samenwerking in het sociaal domein. Vanwege ontwikkelingen op het gebied van 
regelgeving, beschikbare financiële middelen, gemeentelijke herindelingen (Stichtse Vecht en 
Bodegraven-Reeuwijk) en discrepanties in bestuurlijke wensen en onvrede bij diverse gemeenten 
over het samenwerkingverband lopen er een viertal trajecten in het kader van de regionale 
samenwerking. Deze staan in deze raadsinformatie kort toegelicht en ook het standpunt vanuit het 
college over de samenwerking staat hierin verwoord. 

Kernboodschap: 

1. Trajecten in uitvoeringsfase lopen goed 
Op dit moment zitten er twee trajecten in de uitvoeringsfase. Het gaat hierbij ten eerste om de 
ontvlechting van de voormalige gemeenten Loenen en Breukelen uit de IASZ. De ontvlechting heeft 
1,5 maand vertraging opgelopen vanwege afstemming met Stichtse Vecht over de financiën. De 
einddatum van 31 december 2011 komt nog niet in gevaar. Ook zijn er passende afspraken over de 
financiën gemaakt, die voor de gemeente Woerden op dit moment geen tegenvallers opleveren. 
Ten tweede loopt er een traject waarbij met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk onderzocht wordt 
of er op uitvoeringsniveau met elkaar samengewerkt kan worden. Hier zitten op dit moment geen 
financiële of bestuurlijke consequenties aan vast, omdat er met name ingestoken wordt op 
praktische, eenvoudige afspraken op uitvoeringsniveau. 
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2. Nieuw construct rondom WSW en re-integratie 
Met name vanwege de veranderende regelgeving en de financiële krapte is er aanleiding om in 
2011 tot een nieuw construct rondom de WSW en de re-integratie te komen. In de 
commissievergadering van 11 mei is over dit project gesproken ("regievoering SW en re-integratie"). 
Toen heeft wethouder Ypma toegezegd om het project te knippen in twee delen, ten eerste het deel 
dat moet komen tot een projectplan (definitiefase) en daarna de uitvoering van het projectplan. Dit is 
gebeurd. De kosten voor de eerste fase kunnen in de lopende begroting opgevangen worden. In de 
eerste fase moet een projectplan gemaakt worden, dat leidt tot een implementeerbaar Plan van 
Aanpak. Onderdeel van dit projectplan is bestuurlijk draagvlak vanuit alle betrokken gemeenten. De 
stip op de horizon is een bestuurlijk construct voor de uitvoering van wat straks de WWNV is, 
waarbij het primair gaat om de inrichting van de re-integratie en de WSW. Hiervoor is half mei 
gestart met een interviewronde langs de verschillende gemeenten en De Sluis. Vervolgens wordt 
een werkconferentie gehouden waarbij de input uit de interviewronde gebruikt wordt. Deze 
conferentie is nog voor de zomer 2011 gepland. In deze conferentie komen in ieder geval aan de 
orde: WWNV en keuzemogelijkheden met betrekking tot de uitvoerders, de uitvoeringsmodaliteiten, 
de wijze waarop de regie moet worden vormgegeven, in hoeverre dit publiek of privaat moet worden 
uitgevoerd. Daarbij komen ook de beïnvloedingsmogelijkheden van alle betrokken gemeenten aan 
bod en hoe er wordt omgegaan met de diverse bestuurlijke en beleidsinhoudelijke wensen van de 
verschillende gemeenten. Dit traject sluit redelijk aan op scenario 3 uit het op 11 mei 
gepresenteerde K+V onderzoek. Nadat de eerste fase tot een projectplan heeft geleid, kan er 
gestart worden met de tweede fase, namelijk het maken van een implementeerbaar Plan van 
Aanpak. Dan zijn ook de kosten in verband met fase twee inzichtelijk. Het College komt hierover 
met een voorstel en een budgetaanvraag naar de raad toe. 

3. Vervolg op scenario 3 
Naast het nieuwe construct rondom WSW en re-integratie, vindt het college het ook noodzakelijk 
om met een bredere blik naar de samenwerking te kijken. Dit traject zit nog sterk in de 
oriëntatiefase. Hierbij wordt gezocht naar de optimale samenwerking om de werkzaamheden op het 
gebied van sociale zaken toekomstbestendig te maken en te houden. Daarbij moet onder andere 
gekeken worden naar de volgende punten: 

Organisatie: Beïnvloedingsmogelijkheden, bestuurlijke en beleidsinhoudelijke wensen van alle 
betrokken gemeenten 
Beleidsterreinen: welke beleidsterreinen worden in de samenwerking betrokken 
Samenwerkingspartners: welke gemeenten en SW-bedrijven gaan op wat voor manier meer 
of minder mee doen in het samenwerkingsverband 

Hierbij kunnen diverse opties van samenwerken besproken en onderzocht worden. De scenario's 
die door K+V benoemd dienen als leidraad. Het scenario 3 uit het hiervoor beschreven traject kan 
daarbij als opstap dienen naar een verdere verbreding. Daarbij is het uiteraard niet uitgesloten dat 
er nog meer scenario's of varianten bij komen. In dit traject kan het gehele sociale domein 
meegenomen worden (re-integratie, WSW, inkomen, bijzondere ondersteuning, 
schuldhulpverlening, WMO, etc). Samenwerking op het gebied van jeugdwerkloosheid, de 
regionale werkgeversbenadering en het regionale ketenoverleg (toekomst werkpleinen) kan hierbij 
een rol spelen. Het is raadzaam te kiezen voor een gedegen bestuurlijke en ambtelijk traject. Dit om 
niet te vervallen in de eerder gemaakte fout van het te snel kiezen voor een bepaalde vorm. 
Zorgvuldigheid gaat in dit traject duidelijk boven de snelheid. Op dit moment vindt op bestuurlijk 
niveau al oriënterend overleg plaats met Ronde Venen, Stichtse Vecht en Bodegraven-Reeuwijk 
over wat zij voor mogelijkheden zien. 

4. Standpunt College over regionale samenwerking in het sociaal domein 
Op het werkterrein van sociale zaken vindt het college de volgende drie punten van belang: 
• Klanten moeten hoger op de maatschappelijke participatieladder komen en daarbij zo snel 

mogelijk passend werk krijgen. 
• Er moet maatwerk zijn voor de klanten, passend bij hun individuele problemen, mogelijkheden 

en kansen. 
• De uitvoeringskosten moeten hierbij zo laag mogelijk zijn 
Het samenwerkingsverband zal hier invulling aan moeten kunnen geven. Een goede aansluiting van 
sociale zaken op de regionale arbeidsmarkt kan er voor zorgen dat klanten beter naar werk toe 
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geleid kunnen worden. In die zin begint een passende regionale samenwerking dus bij de focus op 
de regionale arbeidsmarkt. Het College wil daarbij ook verbindingen leggen. Daardoor kan er beter 
maatwerk geleverd worden. Verbindingen kunnen daarbij onder andere liggen op het gebied van 
WMO, welzijn en minimabeleid. Daarnaast kunnen ook verbindingen gelegd worden met andere 
partners (bijvoorbeeld gemeenten). 
Deze genoemde punten worden zowel in het nieuwe construct voor de re-integratie en de SW als 
ook in het oriënteren op het vervolg op scenario 3 meegenomen. Daarbij kan er uitgekomen worden 
op scenario 4, 5 of 6 uit het K+V onderzoek. Het is echter niet uitgesloten dat er tijdens de 
oriëntatiefase nog andere scenario's beschikbaar komen. 

Vervolg: 

Op 22 juni vindt de werkconferentie rondom het nieuwe construct WSW en re-integratie plaats. De 
resultaten daarvan inclusief het projectplan worden aan de gemeenteraad gepresenteerd. Voor het 
"vervolg op scenario 3" is nog veel onzeker. De gemeenteraad wordt hiervoor op gepaste wijze bij 
betrokken. 
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De secretaris De burgemees 
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