
Oplegnotitie rapport Bestuursopdracht Wwnv 
 

Inleiding:  

De Colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten die deel uitmaken van 

de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) hebben aan de 

gemeentesecretarissen een bestuursopdracht verstrekt om een voorstel te formuleren 

voor in aanmerking komende varianten voor de toekomstige uitvoeringsorganisatie(s) 

van de Wet Werken naar Vermogen (Wwnv). Dit uitvoeringsvoorstel dient als basis voor 

c.q. wordt betrokken bij het indienen van de aanvraagprocedure voor de 

herstructureringsfaciliteit Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Het rapport dat invulling 

geeft aan deze bestuursopdracht is bijgevoegd, evenals de aanvraag voor de 

herstructureringsfaciliteit. Benadrukt wordt dat de beschrijving van de verschillende 

taakscenario’s een eerste verkenning betreft. Na een eerste opiniërende bespreking zal 

een nadere uitwerking moeten volgen. 

 

Voor de besluitvorming is van belang dat de aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit 

voor 30 april moet worden ingediend bij het ministerie van SZW, voor de invulling van 

de uitvoeringsorganisatie is meer tijd beschikbaar. Wel moet worden bedacht dat, naar 

de huidige uitgangspunten, de Wwnv per 1 januari 2013 zal gelden en dat gemeenten 

op die datum in ieder geval een aantal maatregelen zal moeten hebben getroffen om 

deze wet te kunnen uitvoeren. In deze oplegnotitie wordt daarom zowel een voorstel 

gedaan voor het aanvragen van de herstructureringsfaciliteit als voor de inrichting van 

het vervolgtraject voor de uitvoeringsorganisatie(s) van de Wwnv.  

 

Taakscenario’s Wwnv; de doelgroepen 

In het bijgevoegde rapport is beschreven wat – op basis van vooralsnog indicatieve 

budgetten – de financiële gevolgen voor de gemeenten in de GRKDB zullen zijn. Er zijn 

vier doelgroepen onderscheiden (Regulier, Loonwaarde, Beschut werken inclusief SW-

oud én Zorg) waarvoor middelen beschikbaar zijn in het Inkomensdeel en in het 

Participatiebudget. Als gevolg van reeds bestaande afspraken zal een groot deel van het 

Participatiebudget besteed moeten worden aan de doelgroep Oud-SW. Verder krijgen 

gemeenten de wettelijke plicht om voor de nieuwe doelgroep Beschut Werken 

beschermde werkplekken aan te bieden. Deze nieuwe, min of meer gecombineerde 

doelgroep legt daarmee een fors beslag (85%) op het Participatiebudget voor alle 

doelgroepen.  



Kort samengevat komt het erop neer dat er onvoldoende middelen zullen zijn om alle 

doelgroepen volledig te ondersteunen met maatregelen uit het Participatiebudget. 

Gemeenten zullen moeten kiezen in welke mate een doelgroep nog wordt ondersteund 

óf middelen uit de algemene middelen moeten aanwenden om alle doelgroepen te 

kunnen ondersteunen. 

 

Het rapport geeft aan dat het verstandig is om in beperkte mate te investeren in 

maatregelen om de doelgroep Regulier aan werk te helpen, in combinatie met goede 

handhaving. Het resterende deel kan dan worden aangewend om de doelgroep 

Loonwaarde te ondersteunen. De ondersteuning van de doelgroep Zorg zal uit WMO-

budgetten moeten plaatsvinden. Dit betekent voor gemeenten een verschuiving in de 

inzet van de huidige WMO middelen.  

 

Herstructureringsfaciliteit 

In de bijgevoegde aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit is een aanpak beschreven 

die erop is gericht om enerzijds te besparen op kosten van de Maregroep als 

uitvoeringsorganisatie omdat de doelgroep SW-oud als vanzelf zal krimpen. De 

middelen die daarmee vrij komen kunnen worden benut om in andere doelgroepen te 

investeren. Hier ligt een belangrijke rol voor de gemeenten die als opdrachtgever voor 

de uitvoeringsorganisaties zullen moeten aangeven in welke mate middelen moeten 

worden ingezet voor de verschillende doelgroepen. 

 

Daarnaast wordt voorgesteld om te investeren in het binnenshuis (bij de MareGroep) 

halen van de loonwaardemeting als voorbode op de ondersteuning van de doelgroep 

Loonwaarde. Dit is van belang omdat de Minister nu middelen voor dit instrument ter 

beschikking stelt. Eenmaal aangeschaft kan het in de toekomst door de organisatie die 

de re-integratie als taak uitvoert, worden benut. Deze benadering sluit niet uit dat de 

wijze van uitvoering in de toekomst anders wordt georganiseerd dan nu het geval is, het 

borgt alleen dat nu de mogelijkheid wordt benut om een belangrijk instrument voor de 

toekomst aan te schaffen. 

 

Taakscenario’s Wwnv; uitvoeringsscenario’s 

In het rapport zijn vijf scenario’s op hoofdlijnen beschreven: 

1. De status quo (huidige situatie). 

2. Ongebondenheid in uitvoering. 

3. Afnemerschap (Regionaal facilitair bedrijf). 

4. De ambtelijke fusie. 



5. Netwerkende samenwerking. 

 

Ieder scenario kent voor- en nadelen en risico’s. Een keuze tussen deze scenario’s is in 

deze fase prematuur, wel wordt aanbevolen om per gemeente één of meer 

voorkeursrichtingen uit te spreken voor nadere uitwerking. Bij de verdere uitwerking 

kunnen dan als randvoorwaarde worden meegegeven dat ze maximaal moeten bijdragen 

aan het ondersteunen van de onderscheiden doelgroepen en zo efficiënt mogelijk 

moeten kunnen worden uitgevoerd. 

 

Overwegingen van uiteenlopende aard zijn dat de vijf bollengemeenten al samen een 

ISD hebben, wat betekent dat het uitbreiden van deze organisatie om efficiencyredenen 

voor de hand ligt. Anderzijds speelt voor Katwijk mee dat weliswaar een samenvoeging 

efficiencyvoordelen kan opleveren, maar dat tevens intern efficiencymogelijkheden 

kunnen worden onderzocht, zeker vanwege samenhang met de huidige uitvoering van 

de Wmo en toekomstige AWBZ. Voor Wassenaar geldt dat na de ambtelijke fusie met 

Voorschoten en in ontwikkeling zijnde samenwerkingsrelaties met Voorburg-

Leidschendam vrijheid in handelen aantrekkelijk is. Oegstgeest tenslotte, heeft een 

keuze tussen aansluiten bij een uitvoeringsorganisatie in de Duin- en Bollenstreek of bij 

Leiden. Juist nu de nieuwe wetgeving noodzaakt tot het aanpassen van de huidige 

werkwijze, is dit een moment van heroverweging. 

 

Voor alle gemeenten geldt dat nu voorligt dat de Wwnv noopt tot aanpassingen in de 

uitvoeringsorganisatie. Allereerst bevat de Wwnv de plicht om regionaal een 

werkgeversbenadering te organiseren. Dat betekent niet automatisch dat het één 

organisatie moet zijn. Omwille van de één-loket-gedachte richting werkgever en 

schaalvoordelen ligt het door één organisatie uitvoeren van deze taak wel voor de hand.  

 

Daarnaast ligt er een relatie met de decentralisatie-impuls voor de AWBZ/WMO. Er 

zullen nieuwe taken, en daarmee een nieuwe doelgroep, naar gemeenten overkomen die 

een nauwe samenhang vertonen met doelgroepen uit de Wwnv. Een eindplaatje voor de 

uitvoering van al deze taken is in deze fase nog niet te geven. Ook is het van belang te 

kijken naar mogelijke meerwaarde van bovenregionale uitvoering in de regio Holland 

Rijnland. Dat betekent dat nu een definitieve keuze niet logisch is, wel dat kan worden 

gekozen voor een groeimodel waarbij ruimte is voor aanpassingen die voortvloeien uit 

wet- en regelgeving én ervaringen in de uitvoering van deze taken. 

 



Een direct relatie met nieuwe taken als gevolg van de decentralisatie van Jeugdzorg is 

beperkt. Deze relatie geldt met name voor jonggehandicapten en voor een integrale 

aanpak van kwetsbare gezinnen en is verder in de overwegingen niet meegenomen. 

 

De diverse invalshoeken en overwegingen overziend, ligt het voor de hand om de 

scenario’s 2, 3 en 4 nader uit laten werken. Scenario 1 is financieel niet haalbaar, 

scenario 5 is dermate ingrijpend dat het risico bestaat dat de ondersteuning aan de 

kwetsbare doelgroepen in gevaar komt.  

 

Aanbeveling 

Het geheel overziend geeft het overleg van gemeentesecretarissen en de directeuren van 

de ISD Bollenstreek en de MareGroep de aanbeveling om de aanvraag voor de 

herstructureringsfaciliteit vast te stellen en (via de gemeente Katwijk als penvoerder) bij 

het ministerie van SZW in te dienen. Daarnaast wordt aanbevolen om een opiniërende 

discussie te voeren over de taakscenario’s, rekening houdend met de verschillende 

invalshoeken en overwegingen. Voorts wordt aanbevolen deze opiniërende discussie 

ook met de afzonderlijke raden te voeren. Het betreft een majeure operatie, die 

gevolgen kan hebben voor de dienstverlening van de onderscheiden doelgroepen. Breed 

politiek draagvlak hiervoor is belangrijk. 

De uitkomst van deze opiniërende discussie kan vervolgens worden vertaald naar een 

vervolgopdracht aan de gemeentesecretarissen om in goed overleg met de Maregroep 

en de ISD een beperkt aantal scenario’s (maximaal de scenario’s 2, 3 en 4) verder uit te 

werken en voor besluitvorming aan de colleges (en in het verlengde hiervan de 

gemeenteraden) voor te leggen.  

 


