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ONDERWERP
Regionale visienota 'Werken naar vermogen in Midden-Limburg'.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
In de nota Regionaal Arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg is een uitwerking van een visiedocument
Wet Werken naar Vermogen aangekondigd. Dit visiedocument wordt u nu, in de vorm van de
bijgevoegde nota ‘Werken naar vermogen in Midden-Limburg’, ter vaststelling voorgelegd.
De visienota Werken naar vermogen in Midden-Limburg is tot stand gekomen onder regie van de
Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg waarin de wethouders Werk en Inkomen
van de 7 gemeentes zitting hebben. De directeuren van de SW-bedrijven Westrom en Risse, en de
manager van het UWV Werkbedrijf hebben een adviserende rol binnen de stuurgroep.
De inhoud van de visienota is in regionaal verband opgesteld. Bij de visievorming is gebruik
gemaakt van een uitgebreid consultatietraject. Er is zorgvuldig gebruik gemaakt van informatie en
overlegbijeenkomsten met verschillende mensen uit de gemeentelijke uitvoering en werkgevers.
PROBLEEMSTELLING
In eerste instantie was de visienota gericht op de implementatie van het wetsvoorstel Werken naar
Vermogen (Wwnv). Nadat het wetsvoorstel controversieel werd verklaard, is de nota omgevormd.
Het accent vanuit de Wet Sociale werkvoorziening is verschoven naar een herbezinning van reintegratie van de Wet Werk en Bijstand. Een herijking van het re-integratiebeleid is noodzakelijk
om de bezuinigingen en de nieuwe ontwikkelingen binnen sociale zekerheid op te vangen. Voor u
ligt daarom een nota die richting geeft en een koers bepaalt om nieuwe ontwikkelingen binnen
sociale zekerheid doeltreffend in te richten.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Na vaststelling van deze gezamenlijke bijgevoegde visienota, zal de uitwerking per gemeente
geïmplementeerd worden binnen de gemeentelijke re-integratieverordeningen en de gemeentelijke
uitvoering. Aanpassingen van de verordeningen is voorzien voor begin volgend jaar. De
implementatie van deze visie in de uitvoering zal ook worden opgenomen in de Uitvoeringsagenda
Arbeidsmarktbeleid die dit najaar wordt opgesteld.

COMMUNICATIE
Met relevante partners zoals onderwijs, ondernemers, het economisch samenwerkingsverband de
Hoge Dunk en de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg wordt de regionale visienota ‘Werken
naar vermogen’ besproken.
EVALUATIE
Binnen het samenwerkingsverband regionaal arbeidsmarktbeleid worden de evaluatietermijnen nog
nader bepaald.
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ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
De raad adviseren de regionale visienota 'Werken naar vermogen in Midden-Limburg' vast te
stellen.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012;

besluit:
de regionale visienota 'Werken naar vermogen in Midden-Limburg' vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 oktober 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

