
Aalten 
Oude IJsselstreek 

Gemeente Oude IJsselstreek 

Ontvangen: 31/01/2014 

lil 
14ink01522 

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen 

Aan de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek 
Postbus 42 
7080 A A Gendringen 

Uw brief van 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
Cliëntnummer 
Onderwerp 

Ons kenmerk 
OR ISWI Bijlagen 
0315-696911 Ulft 

Verzenddatum 
Verkenning gezamenlijke uitvoering 

30 januari 2014 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Naar aanleiding van uw schrijven, kenmerk 14uit00295 d.d. 6 januari 2014 delen wij u het volgende mee. 

Met tevredenheid hebben wij kennis genomen van het door u bij amendement genomen besluit om bij de 
behandeling van het implementatieplan betreffende de gezamenlijke uitvoering Participatiewet in februari 
2014 de overgang van de hele ISWI organisatie naar de nieuwe organisatie als uitgangspunt te nemen. 
Helaas hebben wij vernomen dat dit uitgangspunt niet gedragen wordt door de stuurgroep die in dit kader 
is ingesteld. Volgens onze informatie heeft de heer Kroon van de gemeente Doetinchem aangegeven dat 
het geen optie is dat de gehele ISWI-organisatie over gaat naar de nieuwe organisatie zonder dat de 
gemeente Aalten aansluit. Dit standpunt wordt bevestigd door de onderzoeksopdrachten aan de 
werkgroepen. 

Het door u bij amendement genomen besluit strekt er mede toe dat er in februari 2014 een 
implementatieplan moet worden aangeboden ter bespreking in een informatieve raadsrotonde. 
Wij gaan er als OR ISWI vanuit dat er dan sprake is van een zogenaamd voorgenomen besluit. 
De definitieve besluitvorming over het implementatieplan zal in juni 2014 plaats gaan vinden. 
Wij interpreteren uw brief zo, dat dit betekent dat tussen februari 2014 en juni 2014 het voorgenomen 
besluit over het implementatieplan op grond van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden ter 
advies zal worden voorgelegd. Op dat moment en in het kader van het dan aan de orde zijnde 
adviestraject heeft de OR de mogelijkheid om zijn standpunt naar voren te brengen en, uiteindelijk, indien 
het definitieve besluit afwijkt van het advies van de OR, dit op zijn redelijkheid te laten toetsen bij de 
Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Wij voorzien echter, als wij dat moment 
afwachten, dat de voorbereiding van de besluitvorming dan al zo ver is gevorderd, dat op dat moment 
aanpassen van de plannen naar aanleiding van een uit te brengen advies, moeilijk is dan wel tot zeer veel 
oponthoud gaat leiden. De OR gaat er vanuit dat niemand er mee gediend is, dat pas over een aantal 
maanden wordt geconstateerd in het kader van de formele adviesprocedure, dat er zeer veel terechte 
kritiek is te leveren op de gekozen aanpak van de besluitvormingsprocedure en de inhoud daarvan. 
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Daarom stellen wij u door middel van deze brief vooruitlopend op het komende adviestraject al op de 
hoogte van onze visie op de procedure tot nu toe. 

De OR heeft kennisgenomen van het feit dat de stuurgroep op 4 december 2013 een nieuwe projectgroep 
onder aansturing van de heer Van Eijbergen heeft ingesteld en dat er een nieuwe bestuursopdracht is 
geformuleerd. Wij vinden het principieel onjuist en onfatsoenlijk dat onze bestuurder die zitting had in de 
(oude) projectgroep hierover niet formeel is geïnformeerd. Op basis van de informatie waarover wij nu 
beschikken kunnen wij geen andere conclusie trekken dan dat het ISWI bewust buiten de projectgroep is 
gehouden. Ook vinden wij het principieel onjuist dat er op 13 januari 2014 een voorlichting aan de 
raadsfracties van de gemeente Oude IJsselstreek heeft plaatsgevonden, waarvoor geen vertegenwoor
digers van het ISWI zijn uitgenodigd. Ergerlijk vonden wij de presentatie van de heer Van Eijbergen 
tijdens de raadsrotonde van 21 november 2013. In deze presentatie werden cijfers genoemd die nooit 
eerder aan de orde zijn geweest en waarvoor elke onderbouwing ontbreekt. Ook de opmerking van de 
heer Van Eijbergen dat een organisatie niet te groot en niet te klein moet zijn en dat de huidige omvang 
precies goed is, zonder enige onderbouwing, vinden wij op zijn zachts gezegd onzorgvuldig. 
Verder hebben wij kennis genomen van een presentatie van de heren Van Eijbergen en Van den Berg 
(Wedeo) waaruit blijkt dat zij het initiatief hebben bij het implementatieplan. Naar onze mening is hier 
sprake van een onevenwichtige rolverdeling tussen de betrokken partijen. Inmiddels, zo hebben wij van 
onze bestuurder begrepen, is er door de heer Van Eijbergen (procesbegeleider en tevens projectleider) een 
verzoek gedaan om een voordracht vanuit het ISWI te doen. Wij vinden dit rijkelijk laat, daar de 
projectgroep al diverse malen bij elkaar is geweest. Overigens zijn wij van mening dat de projectgroep, 
gelet op de rol die de projectgroep vervult, zou moeten bestaan uit de ambtelijke eindverantwoordelijken 
van de organisaties die de nieuwe organisatie gaan vormen. Om deze reden hebben wij onze bestuurder 
verzocht zichzelf voor te dragen. Het ISWI is wel vertegenwoordigd in de werkgroepen personeel en 
organisatie en financiën. De medewerkers die hierin zitting hebben zijn van mening dat er sprake is van 
een gestuurd proces. Zij hebben nadrukkelijk het gevoel dat zij geen invloed hebben op de uitkomst van 
hun werkzaamheden en hebben dit ook kenbaar gemaakt. 

De Participatiewet wil de gemeenten in staat stellen om een samenhangende aanpak te ontwikkelen voor 
mensen die niet zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt kunnen participeren. Een dergelijke integrale 
aanpak veronderstelt samenwerking en afstemming met alle daarvoor benodigde partijen, zoals U W V , 
onderwijs, bedrijven, omliggende gemeenten, sociale partners maar ook binnen gemeentelijke partijen 
zoals afdeling economie en zorg. In de notities en de discussies over de nieuwe organisatie zijn deze 
aspecten naar onze mening volledig onderbelicht gebleven. De focus heeft vanaf het begin gelegen op de 
bestuurlijke structuur, de organisatie waarbinnen de Participatiewet moet worden uitgevoerd. Uiteraard is 
de bestuurlijke structuur belangrijk, maar dan als sluitstuk van de discussie over watje gezamenlijk wil 
bereiken, met wie en waarom. De gemeente Aalten heeft op enig moment in het proces aangegeven geen 
fusie met Wedeo te willen aangaan. Dit gezien hun relatie met Hameland. Ondanks dit gegeven hebben 
de bestuurders van de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek vastgehouden aan hun fusieplannen. 
Alle andere samenwerkingsvormen zijn onbesproken gebleven. Hierdoor is de liquidatie van het ISWI 
onvermijdelijk geworden. De structuurdiscussie frustreert naar onze mening ook de plannen om te komen 
tot een Achterhoek brede aanpak, bijvoorbeeld op het gebied van een gezamenlijke BackOffice en 
blokkeert de noodzakelijke hervormingen binnen de WSW. 

In de gewijzigde bestuursopdracht is onder andere opgenomen dat rekening moet worden gehouden met 
de locale ontwikkelingen, waarbij "de Doetinchemse Keuze" als voorbeeld wordt genoemd. 
In de Doetinchemse Keuze wordt een tegenovergestelde beweging gemaakt ten opzichte van de beweging 
van het fusietraject, geen centrale uitvoering, maar een decentrale uitvoering in de wijken en de buurten 
in samenhang met de andere transities. 
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Wij vinden het niet logisch om nu werkzaamheden te centraliseren die straks misschien weer moeten 
worden ontvlochten. Het is beter om vanuit de huidige uitvoeringsstructuren lokale pilots te starten en 
ervaring op te doen met best practices om van daaruit naar een eventuele nieuwe uitvoeringsstructuur toe 
te werken. De focus op de bestuurlijke structuur heeft de aandacht afgeleid van de vragen waar het 
eigenlijk om zou moeten gaan: welke taken gaat de nieuwe organisatie uitvoeren, wat is de visie op deze 
taken en met welke missie gaat de organisatie aan de slag? Om dezelfde reden zijn ook veel vragen die 
door uw Raad zijn gesteld onbeantwoord gebleven. Het is naar onze mening volstrekt onmogelijk om nu 
een begroting voor een nieuwe organisatie op te stellen, zonder dat daar een inhoudelijke discussie over 
het beleid en de intensiviteit van het beleid met de gemeenteraad aan vooraf is gegaan. Het bevreemdt ons 
dat voor de uitvoering van de Participatiewet de samenwerking wordt gezocht met Wedeo en 
Doetinchem, terwijl de veel meer voor de hand liggende mogelijkheden tot samenwerking op lokaal 
niveau onbesproken blijven. Zo vragen wij ons onder andere af of de nieuwe organisatie ook taken gaat 
uitvoeren op het terrein van het minimabeleid, de bijzondere bijstand en de schuldhulpverlening? 
Zo niet, hoe wordt dan de lokale integrale aanpak gerealiseerd? Als er gekozen wordt voor decentrale 
uitvoering van het taakveld werk en inkomen in de wijken of buurten, wie beslist er dan op het recht op 
uitkering, hoe wordt de kwaliteit geborgd en wat zijn dan de gevolgen ten aanzien van de kwetsbaarheid? 
Hoe worden de verbindingen gelegd met de gemeentelijke afdelingen economische- en onderwijszaken? 

De Participatiewet richt zich evenals de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) op deelname van 
de burger aan de maatschappij en de zelfredzaamheid van de burger. Er is dus sprake van een aanzienlijke 
overlap tussen doelen en doelgroepen en met de komst van een breed sociaal deelfonds verdwijnt het 
onderscheid in financieringssystematiek. Je mag dan ook veronderstellen dat door een goede afstemming 
van het beleid en een integrale uitvoering er een meerwaarde valt te halen. Het verbaast ons dan ook dat 
hierover in de plannen niet of nauwelijks wordt gesproken. 

Doorrekening van de plannen is ook afhankelijk van de definitieve invulling van de Participatiewet. 
De onderhandelingen over deze wet zijn nog in volle gang en uit de discussies hierover valt af te leiden 
dat vooral ten aanzien van de Wajongeren wijzigingen zijn te verwachten. Wel kan uit het financiële 
kader van de Participatiewet worden afgeleid dat bijna het hele re-integratiebudget opgaat aan de WSW 
verplichtingen. De kernvraag moet dan ook zijn of de Participatiewet budgetneutraal moet worden 
uitgevoerd. Als deze vraag door de gemeenteraad bevestigend wordt beantwoord dan heeft dat een 
enorme impact op de uitvoering van de WSW-oud. Deze zal dan immers aanmerkelijk goedkoper moeten 
worden uitgevoerd, omdat anders de overige doelgroepen, circa 80% van de totale doelgroep, van 
dienstverlening worden uitgesloten. In 2012 is hiervoor een plan opgesteld "het herstructureringsplan 
Wedeo". In dit plan zijn een aantal activiteiten beschreven om de exploitatie te verbeteren. 
Zo was ten aanzien van het kaderpersoneel over de periode 2012 tot en met 2018 voorzien in een afbouw, 
waarbij de formatie in 2014 zou uitkomen op 53 fte. Op dit moment zijn dat er 66. 
De kosten van de personeelsreductie zijn in het plan becijferd op € 2.175.000,00 met als resultaat een 
cumulatieve besparing tot en met 2018 van € 8.223.000,00. Met het controversieel verklaren van de Wet 
werken naar vermogen (Wwnv) en het begrotingsakkoord 2013 verviel de herstructureringsfaciliteit. 
Daarmee verviel echter niet de noodzaak van de herstructurering. 
Ook de Participatiewet zet in op afbouw van de uitvoering WSW door vermindering van de Rijkssubsidie 
en de krimp van de WS W-populatie, alleen in een iets lager tempo, zes in plaats van driejaar. 
Wij constateren dat in de fusieplannen op geen enkele wijze aandacht is voor deze noodzakelijke 
herstructurering en informatie over de eventuele al in gang gezette acties ontbreekt. 
De problemen worden doorgeschoven naar de nieuwe organisatie, die daardoor al snel na de start 
gedwongen zal worden om te reorganiseren. 
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Naast de financiële gevolgen zal er ook duidelijkheid moeten komen met betrekking tot de keuzes die de 
afhakers in het proces, de gemeente Aalten en Montferland, zullen maken. 
Uit de signalen die wij hebben ontvangen leiden wij af dat de gemeente Aalten niet voornemens is om 
zich op een of andere wijze te binden aan de nieuwe organisatie. Dit roept vervolgens de vraag op: hoe 
gaat de gemeente Aalten de taken die thans aan het ISWI zijn gedelegeerd uitvoeren? 
Het antwoord hierop is niet voor juni 2014 te verwachten, omdat de gemeente Aalten het antwoord hierop 
koppelt aan het besluit van de gemeente Oude IJsselstreek om uit het ISWI te stappen. 
Mocht de gemeenteraad in juni 2014 hiertoe besluiten dan is het aannemelijk dat de gemeente Aalten een 
redelijke overgangstermijn zal bedingen om tot een herpositionering van taken te komen. 
Een start van de nieuwe organisatie per 1 januari 2015 was naar onze mening al niet reëel en is in het licht 
van de herpositionering van de taken van de gemeente Aalten volstrekt onmogelijk. 
De gemeente Montferland, zo hebben wij vernomen, wil uit de gemeenschappelijke regeling Wedeo 
stappen. Bij formalisering van dit voornemen komt de onderlinge solidariteit ten aanzien van Wedeo 
onder druk te staan en komen de risico's van de noodzakelijke herstructurering zoals hiervoor beschreven 
volledig voor rekening van de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek. 

Samenvattend komen wij tot de volgende conclusies: 
> Er is geen sprake geweest van een transparant en zorgvuldig proces; 
> De focus heeft veel te veel gelegen op de bestuurlijke wens om te fuseren in plaats van de 

doelstellingen vanuit de Participatiewet en de visie hierop; 
> Binnen de gemeente Oude IJsselstreek ontbreekt een visie op een lokale integrale aanpak, althans 

de mogelijkheden hiertoe zijn, voor zover ons bekend, niet onderzocht; 
> Een reële tijdsplanning ontbreekt; 
> Er is geen visie op de noodzakelijke herstructurering van Wedeo; 
> De gevolgen van de bezuinigingen op de WSW worden volledig afgewenteld op de nieuwe 

organisatie. 

De OR ISWI is dan ook van mening dat u niet verder dient te gaan op de ingeslagen weg, maar dat er een 
nieuw proces gericht op samenwerking dient te worden opgestart, waarbij de inhoud en de doelstellingen 
van de Participatiewet leidend zijn. Dit vanuit een win-win situatie voor alle partijen. Zoals gezegd geven 
we u dit reeds mee in deze fase, om te voorkomen dat er al nodeloos veel tijd is verstreken, voordat de 
OR dit pas aan de orde kan stellen. 

Een kopie van deze brief sturen wij naar het Algemeen Bestuur van het ISWI, het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek, de Raad van de gemeente Aalten, het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten. 
Deze brief is gelijktijd per mail verzonden aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Oude 
IJsselstreek, de voorzitters van de ondernemingsraden van de gemeente Doetinchem en Wedeo en aan 
onze vertegenwoordiger van de AbvaKaboFnv. 

— H 
F. Kteè^L ) J. Wissink F. Kite 

taris voorzitter secre 
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