
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  24 april 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Martijn Harbers, Maatschappelijke ontwikkeling 

Hans Tadema, Werk, Inkomen en Zorg 

Onderwerp:  Decentralisaties in het sociale domein: participatiewet 

 

1. Aanleiding 

In het technisch beraad van 10 april jl. bent u uitgebreid geïnformeerd over de decentralisaties 

in het sociale domein. Naast de essentie van de drie transities hebben wij u meegenomen in 

de op dat moment laatste stand van zaken, is er een doorkijk gegeven van de regionale en 

lokale voorbereidingen die momenteel worden getroffen, is er gesproken over ‘waar we naar 

toe willen’ in het kader van het nieuw in te richten sociale domein en wat er zoal in de komende 

periode op het programma staat. In het kader van het bij elke commissie terugkerend ‘vaste’ 

agendapunt decentralisaties in het sociale domein leest u in deze memo de laatste 

ontwikkelingen die na 10 april jl. hebben plaatsgevonden. Deze memo zoomt in het bijzonder 

in op het sociaal akkoord dat tot stand gekomen is tussen het kabinet en sociale partners. 

Benadrukt wordt dat deze raadsmemo is opgesteld op basis van de op donderdag 17 april jl. 

bekende informatie. Het kabinet voert hierover in de komende dagen/weken nog diverse 

gesprekken waardoor de uitkomsten zoals deze er nu liggen mogelijk nog kunnen wijzigen. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Met het sluiten van het sociaal akkoord lijkt het kabinet een forse koerswijziging in te zetten. 

Het akkoord beëindigt het streven naar één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, 

een kernelement van de Participatiewet. Het akkoord beperkt de voorgenomen decentralisatie 

naar gemeenten en introduceert drieledige aansturing op landelijk en regionaal niveau. Wat 

blijft is de financiële taakstelling met een 'gefixeerd budget'. De invoering van de maatregelen 

wordt een jaar uitgesteld: het wordt nu 1 januari 2015.  
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Nog veel is onduidelijk aan de aangekondigde operatie. Vast staat dat het een grote 

bestuurlijke inspanning zal vergen, terwijl nog onvoldoende duidelijk is hoe daardoor grotere 

kansen op werk ontstaan. 

 

Het was nauwelijks terug te vinden in het nieuws over het sociaal akkoord eind vorige week. 

Maar waar op veel andere terreinen het commentaar klinkt dat het kabinet maatregelen op de 

lange baan schuift, kondigt het sociaal akkoord op het terrein van werk en inkomen een 

revolutie aan. Puntsgewijs: 

 

 Op de 35 werkpleinen moeten regionale werkgevers en vakbondsbestuurders samen met 

de wethouders van betrokken gemeenten een regionaal arbeidsmarktbeleid tot stand 

brengen. 

 Daarnaast komen 35 Werkbedrijven, gevormd uit de huidige SW-bedrijven, die 

verantwoordelijk worden voor het aan het werk helpen van Wajongers en SW-

geïndiceerden. Zij komen in dienst van het werkbedrijf en groeien door naar 120% van het 

wettelijk minimumloon. 

 Ook daarbij worden regionale ondernemers en wethouders 'nauw betrokken'. Mensen die 

niet voor de Wajong in aanmerking komen, kunnen ook een beroep doen op het 

werkbedrijf. Ook zij komen in dienst van de gemeente, tegen een vergoeding op 

bijstandsniveau. 

 Het UWV - dat samen met CIZ wordt samengevoegd tot een nieuw rijksorgaan - wordt 

verantwoordelijk voor de keuring van de mate van arbeidsgeschiktheid en van de behoefte 

aan zorg en extra ondersteuning. 

 Gemeenten krijgen een gefixeerd budget voor het geheel, waarmee ze hun bijdrage aan 

het werkbedrijf kunnen betalen. 

 In de landelijke 'Werkkamer' zullen sociale partners samen met de VNG in de komende 

maanden de werkwijze ontwikkelen voor de 35 Werkpleinen en Werkbedrijven. 

 

Veel onduidelijk 

Er is nog veel onduidelijk over de echte keuzes in het sociaal akkoord en over de impact 

daarvan. Wie wordt verantwoordelijk? De tekst van het akkoord heeft het over driedelig 

besturen, maar legt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor het geld bij gemeenten. 

 

Hoe gewenst is samenhang met zorg? Aan de ene kant kondigt het sociaal akkoord een fusie 

aan tussen UWV en CIZ, omdat samenhang voor burgers gewenst is. Tegelijk maken de regio-

indeling, de nationale aansturing en de driedelige besturing de aansluiting met WMO en 

jeugdzorg waarschijnlijk niet makkelijker. Voor mensen die gedeeltelijk inzetbaar zijn vanwege 

een hoge mate van ondersteuning die zij nodig hebben organiseert Werkbedrijf beschut werk, 

zij komen in dienst bij het Werkbedrijf en daarmee bij de gemeente. 

 

Is het gedaan met de zelfredzaamheid? 'Zo gewoon mogelijk' is het motto. We doen een 

beroep op wat mensen wél kunnen. Maar ondertussen maken we een grote aparte structuur 

voor arbeidsgehandicapten met een eigen regime. Een regime dat door een strenge 

indicatiestelling door het UWV moet worden bewaakt. 

 

Zeker ingrijpend 

Zonneklaar is wel dat de gevolgen ingrijpend zijn. Gemeenten krijgen wel meer tijd om de 

voorbereiding te verzorgen. De invoeringstermijn is met een jaar verlengd. Het quotum is nog 

niet helemaal uit de tekst verdwenen en lijkt zelfs in de wet geregeld te worden. 

 

En een plotselinge, diep ingrijpende herstructurering als deze levert het risico op dat er veel 

bestuurlijke drukte ontstaat die verhindert dat we echt aan de slag gaan. 
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Risico’s/consequenties 

De voornaamste risico’s/consequenties die dit sociaal akkoord met zich meebrengt voor 

gemeenten zijn: 

- Het financiële overzicht van de maatregelen uit het sociaal akkoord geeft geen inzicht in de 

gevolgen voor gemeenten. De financiële gevolgen van de inrichting van de werkbedrijven, 

en het aan het werk krijgen van bijvoorbeeld de mensen in de sociale werkplaatsen en de 

WAJONGers worden onverkort bij gemeenten gelegd. 

- Het sociaal akkoord kan een rem betekenen op de voorgenomen decentralisaties waarin  

gemeenten ruimte krijgen hun inwoners een samenhangende aanpak en maatwerk te 

bieden binnen het sociale domein (werk, zorg en jeugd). Het toewijzen van zorg, 

ondersteuning en begeleiding zou volgens het regeerakkoord nog meer een gemeentelijke 

bevoegdheid worden. Als cliënten straks door een centrale instantie geïndiceerd moeten 

worden, ontstaan er ongetwijfeld wachtlijsten, maar valt ook een essentieel uitgangspunt 

van de lokale aanpak bij de decentralisaties weg: kijken naar wat mensen nog wél kunnen. 

Dit uitgangspunt biedt immers kansen en mogelijkheden voor mensen om te participeren. 

Het sociaal akkoord legt echter de financiële rekening geheel bij gemeenten. 

- Bij de herstructurering van de bedrijven in de sociale werkvoorziening is het wellicht logisch 

dat de werkbedrijven onder gemeentelijke verantwoordelijkheid gaan werken en dat de 

arbeidsmarktregio’s hierbij betrokken worden. Echter, de dekking van de minimaal 400 

miljoen die met deze herstructureringsoperatie gemoeid zal zijn en de implementatietermijn 

zijn niet in het sociaal akkoord terug te vinden. 

- Het Sociaal Akkoord stelt dat mensen die aan de slag zijn in de sociale werkplaatsen 

moeten worden ondergebracht in een CAO. De werknemers die komen te werken in het 

werkbedrijf vallen onder de CAO van de gemeente. Het is de vraag of hiermee ook wordt 

bereikt dat mensen in de maatschappij gelijkwaardig kunnen meedoen. Ook hier worden 

de kosten doorgeschoven naar gemeenten. 

- Het zittende bestand van de Wajong wordt herkeurd (vindt iedere vijf jaar plaats). Deze 

taken worden nu nog door het UWV uitgevoerd. Volgens het regeerakkoord worden deze 

taken overgeheveld naar gemeenten. Het sociaal akkoord geeft hierover geen 

duidelijkheid. Voor zover uit de (her)keuring blijkt dat men arbeidsvermogen heeft, worden 

deze mensen door het Werkbedrijf geholpen om werk te vinden. Dit betekent een toe- 

nemende druk op de taken en in het verlengde daarvan dat er dus meer mensen werk 

zoeken. 

3. Conclusie 

Het sociaal akkoord, waarover kabinet en sociale partners het donderdag 11 april jl. eens 

werden, gaat grote gevolgen krijgen voor mensen met een uitkering, sociale diensten en sw-

bedrijven. De tekst van het akkoord schetst grote lijnen, maar veel vraagt uitwerking en uitleg. 

Kortom, er is nog veel onduidelijk. De ontwikkelingen op dit gebied zullen door de gemeente 

Hof van Twente nauwgezet gevolgd worden. Wij zullen u als raad hierover op gezette tijden 

informeren. 

 

 

 

 

 

 

 


