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ONDERWERP
Uitgangspuntennotitie Participatiewet regio Midden-Limburg
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Met de landelijke invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015, wordt een aantal taken op
het terrein van werk en inkomen gedecentraliseerd van het Rijk naar gemeenten. De
Participatiewet komt in de plaats van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) en delen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
(Wajong). De doelstelling van de Participatiewet is om te komen tot één regeling voor mensen die
kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Als onderdeel van de Participatiewet
wordt de instroom in de huidige Wsw stopgezet en wordt de instroom in de Wajong beperkt tot
volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
De





invoering van de Participatiewet betekent dat er vanaf 2015:
nieuwe doelgroepen naar de gemeente komen;
de gemeente de beschikking krijgt over nieuwe beleidsinstrumenten;
de gemeente te maken krijgt met strakke financiële kaders; en dat
de gemeente de opgave heeft om de Participatiewet in samenhang met de andere twee
decentralisaties in het sociale domein – de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
en de Jeugdwet – uit te voeren.

Onder regie van de Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid, waarin de wethouders Werk en
Inkomen van de 7 gemeentes zitting hebben, is door een regionale werkgroep de
‘Uitgangspuntennotitie Participatiewet regio Midden-Limburg’ opgesteld. In deze notitie worden de
kaders van de Participatiewet beschreven en de noodzakelijke keuzes uiteengezet ten einde de
Participatiewet per 1 januari 2015 in te kunnen voeren.
Sinds 2011 voeren we regionaal arbeidsmarktbeleid in Midden-Limburg. Onder dit
samenwerkingsverband wordt ook de implementatie van de Participatiewet voorbereid. Gemeente
Nederweert, Weert, Roerdalen, Echt-Susteren, Leudal, Roermond en Maasgouw nemen deel aan
het samenwerkingsverband regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg. Deze notitie is daarom
ook regionaal opgesteld.
In deze notitie zijn de kaders die we reeds regionaal vastgesteld hebben en de kaders van de
Participatiewet gebundeld. Deze bundeling leidt tot de uitgangspunten van de invoering van de
Participatiewet door de gemeenten.
Er








zijn 7 uitgangspunten benoemd:
Het vormgeven van een werkbedrijf;
Het creëren van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking;
Het versterken van de samenwerking tussen werkgevers en gemeenten;
Het aanspreken van burgers op eigen verantwoordelijkheid;
Inzetten op preventie van instroom in een uitkering op grond van de Participatiewet;
Transformatie van de uitvoering van de huidige Wsw;
Het maken van jaarlijkse keuzes bij de inzet van voorzieningen ter ondersteuning naar werk.
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Naast het benoemen van de uitgangspunten worden de gevolgen voor de klantbenadering en de
inzet van instrumenten nader toegelicht. Tevens wordt beschreven binnen welke financiële kaders
en samenwerkingsverbanden de uitvoering van de Participatiewet moet plaatsvinden.
PROBLEEMSTELLING
De implementatie van de Participatiewet is erop gericht om per 1 januari 2015 startklaar te zijn.
Voor u ligt daarom een notitie die richting geeft en een koers bepaalt om de nieuwe ontwikkelingen
binnen sociaal domein doeltreffend in te richten.
De uitgangspunten zijn regionaal, maar laten ruimte voor het leggen van lokale accenten.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
De uitgangspuntennotitie is een richtinggevend kader voor de verdere uitwerking van de
Participatiewet. Na het vaststellen van de Uitgangspuntennotitie zullen de verordeningen aan uw
raad worden voorgelegd.
COMMUNICATIE
Het Cliënten Platform Minima (CPM) is geïnformeerd over de consequenties van de Participatiewet
en de voorliggende Uitgangspuntennotitie. Het advies is ter informatie bijgevoegd.
Op 28 augustus 2014 heeft er een regionale raadsbijeenkomst plaatsgevonden om raadsleden te
informeren over de Participatiewet en de Uitgangspuntennotitie.
EVALUATIE
Binnen het samenwerkingsverband regionaal arbeidsmarktbeleid worden de evaluatietermijnen nog
nader bepaald.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
Bedrijfsvoering
en inwoners
(BV-IW)

Het advies van de Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk. In de raadsvergadering dient onder andere
scholing nog aan de orde te komen.
VOORSTEL COLLEGE

De raad adviseren de 'Uitgangspuntennotitie Participatiewet regio 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 2 september 2014;

besluit:
Vaststellen van de 'Uitgangspuntennotitie Participatiewet regio Midden-Limburg'

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 oktober 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

