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Aanleiding voor de mededeling 
Wij hebben samen met de gemeente Doetinchem de intentie uitgesproken om de uitvoering van de 
Participatiewet gezamenlijk ter hand te nemen. Om die reden hebben wij een onderzoek uitgevoerd 
naar de haalbaarheid en mogelijke gevolgen van de inrichting van een gezamenlijke entiteit. Hiertoe 
zou in de raadsvergadering van 25 april 2013 uw instemming worden gevraagd met de door ons 
voorgestelde koers om de participatiewet vanuit één nieuwe organisatie uit te voeren. Recente 
ontwikkelingen in Den Haag rondom het Sociaal akkoord leiden tot de vraag of deze ontwikkelingen 
gevolgen hebben voor ons voorstel. 
 
Op de raadsrotonde van donderdag 18 april 2013 heeft Burgemeester Alberse u namens het college 
ingelicht over de ontwikkelingen en de raad voorgesteld om de behandeling van het voorstel niet te 
laten plaatsvinden op 25 april 2013. We willen de nadere ontwikkelingen omtrent de Participatiewet 
even afwachten en een korte pas op de plaats maken. Voor de zomer komen we dan terug bij uw raad 
met een voorstel dat aansluit bij de nieuwe realiteit.  
 
U vindt in deze memo een verdere toelichting op de ontwikkelingen. 
 
Kern van de boodschap 
Graag gaan wij door met de voorgestelde koers. Gelet op de huidige onzekerheden en 
onduidelijkheden over de inhoud en uitwerking van het Sociaal Akkoord vinden wij het echter 
verstandig om een korte pas op de plaats te maken.  
Dit betekent niet dat we willen afwachten totdat alle stof in Den Haag is neergedaald. Daar kunnen en 
willen we,  gelet op onder andere onze opdracht voor onze burgers en onze financiële positie, niet op 
wachten. Maar we willen wel eerst op een aantal punten verduidelijking hebben, voordat wij opnieuw 
de balans opmaken.  
 
Daarom stellen wij u voor het voorliggende voorstel niet te behandelen in uw vergadering van 25 april 
a.s. 
 
Tevens zullen wij:  

o de landelijke ontwikkelingen nauw volgen in samenspraak met de regio.  
o u hierover op de hoogte houden via de actieve informatieplicht. 
o de door de raadsfracties op papier gestelde vragen en opmerkingen meenemen in onze 

overwegingen. 
o zo mogelijk voor de zomer opnieuw een voorstel voor een koers aan u voorleggen. 

 
Wij merken hierbij op dat wij deze werkwijze hebben besproken en afgestemd met het college van 
burgemeester en wethouders van Doetinchem. 
 
 
Verdere toelichting (bevoegdheid, informatieplicht etc.) 
Het Sociaal akkoord behelst een breed scala aan afspraken die de sociale partners in de Stichting van 
de Arbeid zijn overeengekomen. Het kabinet heeft de Tweede kamer daarover schriftelijk 
geïnformeerd.  
Voor de verkenning van de participatiewet is met name het hoofdstuk “Naar een effectieve en 
moderne arbeidsmarkt” uit de brief van het kabinet van belang. Zonder volledig te willen zijn, schetsen 
wij de belangrijkste ingrediënten van dit hoofdstuk: 
 



• De invoeringsdatum van de wet wordt een jaar uitgesteld (1 januari 2015). 
• Vorming van 35 regionale werkbedrijven die zorg dragen voor plaatsing van mensen met een 

beperking bij werkgevers. Gemeenten hebben de lead. Werkgevers, werknemers en UWV doen 
mee in de leiding van deze werkbedrijven.  

• Er worden 4 groepen mensen met een beperking onderscheiden. Voor elke groep worden 
richtinggevende uitspraken gedaan over onder meer uitkeringsregime, hoogte van een eventuele 
beloning en de in te zetten instrumenten vanuit de overheid. Aan uitkeringsgerechtigden of 
werkzoekenden zonder beperking besteedt het Sociaal akkoord nauwelijks aandacht. 

• Het quotum voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking vervalt, maar blijft 
als drukmiddel een optie. Werkgevers en overheid stellen zich garant voor banen voor deze 
groep. Evaluatie vindt plaats in 2016. 

• Mogelijk worden het UWV en CIZ samengevoegd gaan worden tot 1 keurende organisatie, die de 
toegang tot één van de doelgroepen bepalen. 

• Loonkostensubsidie is het centrale instrument voor compensatie van verminderde loonwaarde. 
Loondispensatie komt als instrument niet meer voor in de teksten. 

• Verdere uitwerking van het Werkbedrijf moet nog plaatsvinden. 
• Daarnaast staan er in het akkoord nog een aantal zaken die niet in de brief van het kabinet 

terugkomen, zoals bijvoorbeeld de rol van de –wederom 35- werkpleinen bij de uitvoering van de 
huidige WWB en de doorgroeimogelijkheid van het loon van de beschut werkers naar 120% van 
het WML.  

 
Er zijn nog veel onduidelijkheden en onzekerheden. Een paar voorbeelden hiervan zijn:  
• Er is nog geen sprake van een definitief akkoord. Kamerbehandeling en overleg met bijvoorbeeld 

VNG kan nog tot wijzigingen leiden. 
• Op een (groot) aantal terreinen is nog niet duidelijk wat dit akkoord precies inhoudt. Zo zie je 

verschillende interpretaties en constateert ook de VNG dat zij “niet direct uit het akkoord en de 
brief van het kabinet kan opmaken wat de gevolgen zijn voor gemeenten”. 

• Er zijn veel vragen op onder andere de uitwerking van de nieuwe infrastructuur en op het gebied 
van financiën. De reactie van het VNG geeft aan dat de financiële gevolgen voor de gemeenten 
op basis van de informatie niet zijn in te schatten. In elk geval worden de al aangekondigde 
bezuinigingen vanaf 2014, naar het nu lijkt, ingeboekt.  

• De invoering van de participatiewet wordt uitgesteld, maar hoe gaat die er uit zien? En komt er 
een tweedeling in regelingen: een voor mensen met een beperking en een voor mensen zonder 
beperking? Wordt het streven van “1 regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt” 
daadwerkelijk losgelaten?  

 
 
 
 
 


