
Donderdag 6 februari 2020 spraken we in de raadscommissie maatschappelijke ontwikkeling over de startnotitie 
over de opbouw van de uitvoering van de Participatiewet in onze gemeente. Op uw verzoek geeft dit memo een 
korte samenvatting van de aandachtspunten en afspraken die we tijdens de bespreking die avond hebben 
gemaakt:
 

 Door meerdere partijen is aandacht gevraagd voor de positie van de medewerkers in de sociale 
werkvoorziening. Hiervoor is uiteraard aandacht in het traject van de uittreding uit de 
gemeenschappelijke regeling Laborijn. De startnotitie betreft de opbouw van de uitvoering van de 
Participatiewet in onze gemeente. 

 In de startnotitie is als doel opgenomen dat per 1 januari 2021 ‘de basis op orde is’. Dit betekent dat 
inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun vraag, dat uitkeringen worden uitbetaald aan mensen 
die dat nodig hebben en dat inwoners op basis van de Participatiewet ondersteuning ontvangen op weg 
naar en tijdens werk.

 In de nieuwe uitvoering werken we op basis van vertrouwen en écht contact van mens tot mens. We 
willen af van categorie-indelingen en labels. We gaan uit van de talenten en motivatie van iedere 
inwoner.

 Bij de vormgeving van de uitvoering van de Participatiewet leren we van anderen. Bijvoorbeeld van het 
gedachtegoed van de omgekeerde verordening, de adviezen van Berenschot over klachtenafhandeling 
bij Laborijn en van de aanpak basisbanen die gemeente Groningen is gestart.

 We willen als gemeente een voorbeeld vormen als het gaat om inclusief werkgeverschap.
 We werken van buiten naar binnen. De vele samenwerkingspartners worden betrokken via diverse 

werkbijeenkomsten. We organiseren laagdrempelige meedenkmomenten voor inwoners. De adviesraad 
sociaal domein is afgelopen week bijgepraat en wordt om advies gevraagd ten aanzien van de 
uitvoeringsprincipes die voor de zomer naar uw raadscommissie komen.

 We stellen een communicatieplan op om onze inwoners, partners en werkgevers in onze gemeente 
tijdig en zorgvuldig te informeren.

 De financiële kaders voor de uitvoering van de Participatiewet vanaf 2021 zijn onderdeel van de 
gemeentelijke begroting 2021 en worden dit najaar met uw gemeenteraad besproken in de reguliere 
planning en control cyclus.

 De planning is ambitieus, maar noodzakelijk gezien de ingangsdatum van 1 januari 2021. Belangrijke 
randvoorwaarde om de planning te halen is een goede samenwerking met Laborijn, bijvoorbeeld op het 
gebied van de overdracht van gegevens over onze inwoners die ondersteuning via Laborijn ontvangen.

 Voor de zomer worden de uitvoeringsprincipes ter besluitvorming aan uw gemeenteraad voorgelegd. 
Tussentijds wordt uw raadscommissie bijgepraat over de voortgang van de opbouw van de nieuwe 
uitvoering.
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