
 
 
 

Amendement 
 
Onderwerp: Verkenning gezamenlijke uitvoering participatiewet,  
(Raadsvergadering 28 november 2013, volgnr. 5, kenmerk 13int00706). 
 
Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 
 
Indieners: Lokaal Belang GVS, CDA, PVDA en VVD. 
 
Toelichting:  

1. Dat de verkenning gezamenlijke uitvoering participatiewet gebaseerd is op 
hoofdlijnen; 

2. Deze verkenningook is gebaseerd op een aantal aannames; 
3. Dat een aantal keuzes nog moeten worden gemaakt, danwel verder moeten worden 

uitgewerkt en dat het rapport “verkenning gezamenlijke uitvoering participatiewet” een 
risicoparagraaf kent van 3 pagina’s; 

4. Dat door het wegvallen van de gemeente Aalten in dit proces, de situatie van het 
ISWI ingewikkeld is; 

5. Er nog veel informatie ontbreekt voor een concrete inhoudelijke beoordeling van het 
rapport en raadsvoorstel; 

6. Er in de gemeenteraden van de gemeenten Doetinchem en Oude-IJsselstreek, twee 
afwijkende raadsvoorstellen ter besluitvorming voorliggen;  

 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 28 november 2013 
besluit de beslispunten: 

1. Kennisnemen van het rapport “Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet”. 
2. Instemmen met de koers om de Participatiewet vanuit één nieuwe organisatie uit te 

voeren binnen de gesteldekaders zoals in de verkenning verwoord. 
3. Het college de opdracht geven in februari 2014 een implementatieplan aan te bieden 

ter bespreking in eeninformatieve raadsrotonde, waarin dan tevens het proces ten 
aanzien van ontbinding van de GR ISWI enWedeo zijn meegenomen. 

4. Het nader uitgewerkte implementatieplan in juni 2014 ter besluitvorming behandelen 
in de raadsvergadering. 

 
Als volgt te wijzigen: 

1. Kennisnemen van het rapport “Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet”; 
2. Instemmen met de koers om de Participatiewet vanuit één nieuwe organisatie en/of 

samenwerkingsverband uit te voeren; 
3. Een onderzoek te starten naar de uitvoering van de participatiewet, op basis van 

gelijkwaardigheid en de best practice. Hierbij staat de klant centraal en worden zowel 
de huidige als nieuwe werkwijzen bij betrokken; 

4. Het college de opdracht geven in februari 2014 een implementatieplan aan te bieden 
ter bespreking in eeninformatieve raadsrotonde; 

 
 



5. Bij de behandeling van het implementatieplan in februari 2014 een antwoord te geven 
op de essentiële, vragen ten aanzien van de gevolgen van het implementatieplan 
voor: 

- de dienstverlening aan onze inwoners; 
- de financiën; 
- de huisvesting; 
- de gevolgen voor de huidige organisaties, waaronder ook het proces ten 

aanzien van een eventuele ontbinding van de GR ISWI enWedeo; 
6. Bij de behandeling van dit implementatieplan in februari 2014 inzicht te geven in de 

personele effecten, waarbij het uitgangspunt is dat: 
- de gehele ISWI-organisatie overgaat naar de nieuwe organisatie; 
- er inzicht wordt gegeven in het formatieplan en het functiegebouw; 
- er inzicht wordt gegeven over de wijze waarop de functies in de nieuwe 

organisatie worden ingevuld, met de bijbehorende toedelingsregels; 
7. Het nader uitgewerkte implementatieplan in juni 2014 ter besluitvorming behandelen 

in de raadsvergadering; 
8. Onomkeerbare ontwikkelingen of besluiten, binnen dit traject, voor te leggen aan de 

raad. 
 
 
Ondertekend door: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bert. Kuster  Ans Aalbers-van Ham Ömer Delioglu  Jos Sluiter 
Lokaal Belang  CDA    PVDA   VVD 
 


