
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 25 juni 2020

Zaaknummer : 93054

Onderwerp: : Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk / Bestuursopdracht 
Participatiewet

De raad wordt voorgesteld
1. Kennis te nemen van bijgaande opdracht voor de transformatie in de kijk op werk. 

2. De uitvoeringsprincipes transformatie in de kijk op werk vast te stellen. 

3. Kennis te nemen van de uitvoering van de motie maatschappelijke banen en de start van de uitvoering van de 
motie over de armoedeval binnen de vast te stellen uitvoeringsprincipes. 

Aanleiding
Op 17 december 2019 heeft het college besloten uit te treden uit de GR Laborijn en de uitvoering van de 
Participatiewet zelf ter hand te nemen conform de Visie Transformatie in de kijk op werk. De raad heeft in de 
vergadering van 12 december 2019 toestemming gegeven voor deze uittreding en in diezelfde vergadering 
genoemde visie vastgesteld. Op 20 februari 2020 heeft de raad de startnotitie opbouw uitvoering Participatiewet 
vastgesteld. In deze startnotitie is opgenomen dat de raad in juni uitvoeringsprincipes zal vaststellen. Die worden via 
dit voorstel aan de raad ter vaststelling voorgelegd. 

Wat wordt met beslissing bereikt
Met de vaststelling van deze opdracht geeft het college richting aan de transformatie in de kijk op werk.
Met de vaststelling van de uitvoeringsprincipes wordt de eerste grote stap gezet in de opbouw van de eigen 
uitvoering voor werk en inkomen, één en ander conform de planning in de vastgestelde startnotitie.
Met de vaststelling van de uitvoeringsprincipes wordt uitvoering gegeven aan de motie maatschappelijke banen zoals 
die is aangenomen in de raadsvergadering van 7 november 2019 en wordt gestart met de uitvoering van de motie 
over de armoedeval.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De opdracht sluit aan bij de kern van de transformatie      

Door te kiezen voor arbeidsovereenkomsten in plaats van uitkeringen wordt gewerkt volgens de bedoeling 
en aansluitend bij de basiswaarde van de Participatiewet.
Het geven van werk heeft veel positieve gevolgen, boven het geven van een uitkering.
Het geven van werk sluit beter aan bij de eigenlijke behoefte van onze inwoners. 

2.1. De uitvoeringsprincipes zijn nodig om de verdere opbouw van de eigen uitvoering te kunnen doen.    
Omdat wij voor ongebaande paden kiezen zijn de uitvoeringsprincipes nodig als ijkingstoets.
De uitvoeringsprincipes zijn een verdere uitwerking van de Visie op de Participatiewet en de startnotitie 
opbouw nieuw. 
De uitvoeringsprincipes passen naadloos bij het doorgaande proces dat is gestart met de bestuursopdracht 
jeugd en komt ook terug bij de bestuursopdracht Wmo.

2.2. De gemeenteraad wordt door deze uitvoeringsprincipes vast te stellen nauw betrokken bij de transformatie.   
Alhoewel de uitvoering, zoals van  van de Participatiewet, in principe een collegeaangelegenheid is, vinden 
we het belangrijk om juist bij de transformatie de gemeenteraad nauw te betrekken. Het betreft een majeure 
koerswijziging en het proces is veelomvattend. 
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Bijlagen
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1. Opdracht en uitvoeringsprincipes - INVULLING 
TRANSFORMATIE IN DE KIJK OP WERK

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester
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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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