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: Visie op uitvoering Participatiewet

Voorgestelde beslissing
1. Vaststellen van de visie op uitvoering Participatiewet
Aanleiding
De visie op de uitvoering van de participatiewet is in juli 2019 ter kennisname aan uw raad toegezonden,
mede als onderbouwing en toelichting op het voorgenomen besluit tot uittreding uit de GR Laborijn. Een visie
die een transformatie van de kijk op werk beoogt en in de uitvoering aansluit op het lokale zorgnetwerk, borg
staat voor een substantiële uitstoom uit de bijstand en borg staat voor een respectvolle bejegening van
klanten. De visie past in de beweging die Oude IJsselstreek maakt in het Sociaal Domein om te doen wat
nodig is. Deze beweging sluit ook aan op de bestuursopdracht Jeugd waaraan momenteel uitvoering wordt
gegeven. De visie wordt nu formeel ter vaststelling aangeboden. De visie is tekstueel op enkele onderdelen
aangepast. De inhoud is niet veranderd ten opzichte van het concept dat in juli in de raad is besproken.
Wat wordt met beslissing bereikt
Met de beslissing tot het vaststellen van deze visie is de basis gelegd voor het wijzigen van de richting m.b.t.
de uitvoering van de Participatiewet.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Met de visie op de Participatiewet geven we verdere invulling aan onze overkoepelende visie op
het sociaal domein.
1.2 Deze visie ondersteunt en bevestigt dat we Participatiewet echt op een andere manier gaan
uitvoeren.
De visie gaat over een totaal andere manier van werken. Werken vanuit vertrouwen totdat anders wordt
geconstateerd. Een visie die primair uitgaat van het recht op participatie door middel van werk, een visie die
uitgaat van een zo klein maar effectief mogelijke uitvoeringsorganisatie.
Kanttekeningen
n.v.t.
Kosten, baten, dekking
Dit betreft een visiedocument
Uitvoering
Na vaststelling van de visie wordt een plan van aanpak opgesteld om de uitvoering van de visie per 2021
voor te bereiden, in de plan van aanpak staat ook een planning opgenomen.
Bijlagen
Visie op uitvoering Participatiewet in Oude IJsselstreek: Transformatie in de kijk op werk
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