
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 20 februari 2020

Zaaknummer : 66614

Onderwerp: : Startnotitie opbouw uitvoering Participatiewet gemeente Oude IJsselstreek

De raad wordt voorgesteld
1. De startnotitie, waarin de procedureafspraken over de opbouw van de nieuwe uitvoering van de Participatiewet in 

gemeente Oude IJsselstreek zijn vastgelegd, vast te stellen.

Aanleiding
Iedereen doet mee in de Participatiewet. Als het kan, gaan mensen betaald aan het werk. Als dat (nog) niet lukt, doen 
onze inwoners op een andere manier mee in onze gemeente. Wij vinden dat nu een te grote groep inwoners niet mee 
doet. Daar willen wij verandering in brengen. Onze gemeente kiest daarom voor een andere uitvoering van de 
Participatiewet: dicht bij de inwoner, in direct contact, lokaal en onder eigen regie.
In de raadsvergadering op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad van Oude IJsselstreek het college van B&W 
toestemming verleend om uit de gemeenschappelijke regeling Laborijn te treden. Op basis van het daarop genomen 
collegebesluit tot uittreden, starten we met de lokale opbouw van de uitvoering van de Participatiewet. De startnotitie 
beschrijft welke stappen, acties en besluitvorming we met elkaar doorlopen om de nieuwe uitvoering van de 
Participatiewet tijdig te realiseren.

Wat wordt met beslissing bereikt
De gemeenteraad wordt vroegtijdig betrokken bij de procedureafspraken over de opbouw van de nieuwe, 
lokale uitvoering van de Participatiewet. En het is duidelijk welke stappen, acties en besluitvorming we met elkaar 
doorlopen om de lokale uitvoering van de Participatiewet per 1 januari 2021 te realiseren.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De gemeenteraad wordt tijdig betrokken bij de procedureafspraken over de opbouw van de nieuwe 

uitvoering van de Participatiewet.    
Conform eerdere afspraken met uw gemeenteraad wordt de startnotitie aan het begin van het 
beleidsvormings- en besluitvormingstraject ter besluitvorming aangeboden aan uw raad. De startnotitie geeft 
onder meer inzicht in de betrokkenheid van college en raad tijdens de opbouw van de nieuwe uitvoering.

1.2. Een vliegende start van de lokale opbouw van de nieuwe uitvoering is nodig.   
Op basis van het collegebesluit tot uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Laborijn is een vliegende 
start van de opbouw van de nieuwe uitvoering van de Participatiewet nodig. Op 1 januari 2021 moet de 
nieuwe, lokale uitvoering van de Participatiewet staan.

1.3. We werken van buiten naar binnen om draagvlak te creëren en behouden.     
Om voldoende maatschappelijk draagvlak te creëren en behouden, ontwikkelen we de nieuwe uitvoering 
van de Participatiewet van buiten naar binnen. Dat doen we samen met cliënten, SW-medewerkers, de 
ondernemingsraad van onze gemeente, de adviesraad sociaal domein, werkgevers, UWV, organisaties in 
de zorg en het onderwijs en partners in het basisniveau. We hechten er bovendien veel waarde aan om in 
het hele ontwikkeltraject inwoners met en zonder bijstandsuitkering en medewerkers in de sociale 
werkvoorziening nauw te betrekken. Zij zijn de mensen voor wie we de uitvoering vormgeven en 
transformatie in zetten. Bovendien leveren zij waardevolle input op basis van hun dagelijkse ervaringen met 
de uitvoeringspraktijk.
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Bijlagen
1. Startnotitie opbouw uitvoering Participatiewet gemeente Oude IJsselstreek
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Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen

☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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Raadsvergadering d.d. 20 februari 2020

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 

overwegende dat 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2020

BESLUIT:
1. De startnotitie, waarin de procedureafspraken over de opbouw van de nieuwe uitvoering van de Participatiewet in 

gemeente Oude IJsselstreek zijn vastgelegd, vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van

De griffier,

M.B.J. Looman

de voorzitter,

O.E.T. van Dijk
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