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 Directie bestuur Maaike Pippel Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5073  

B&W-besluit    

Uitwisseling   03-07-2014 

Raad    17-07-2014 

Agendanummer   13 

 

Onderwerp:  

Visie werk 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De visie Werk vast te stellen. 

2.  Instemmen met het verder uitwerken van de uitgangspunten zoals beschreven 

in de visie Werk.  

 

 

Bestaand kader:  

Wet werk en bijstand (Wwb)  

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 

Participatiewet (met ingang van 1 januari 2015) 

 

Rapport ‘Inzicht in de mogelijkheden’ uit 2012 ter voorbereiding op de Wet werken 

naar vermogen. 

 

Doelstelling:  

Programma 2 Maatschappij, Prestatieveld 2.1 Sociaal Domein 

Voorbereidingen treffen voor het uitvoeren van de Participatiewet op 1 januari 2015. 

 

 

Inleiding: 

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. In de Participatiewet worden de 

Wwb (Wet werk en bijstand), de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en een deel van de 

Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) samengevoegd. De 

gemeente krijgt nieuwe taken om deze ruimere doelgroep te ondersteunen. 

Tegelijkertijd wordt fors bezuinigd op de middelen om hen te re-integreren.  

 

De Participatiewet heeft voor de Duin- en Bollenstreekgemeenten aanzienlijke 

gevolgen op het gebied van sociale werkvoorziening, re-integratie en 

inkomensondersteuning. Gemeenten moeten keuzen maken over het beleid en de 

uitvoering van de Participatiewet. De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zijn in 

2012 begonnen met de voorbereiding van de Wet werken naar vermogen. Het rapport 

‘Inzicht in de mogelijkheden’ schetst verschillende uitvoeringsscenario’s.  
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De voorbereiding voor de Participatiewet heeft geleid tot de visie Werk. In de visie 

worden de eerste lijnen geschetst voor de uitvoering van de Participatiewet. Om 

verder te gaan met de voorbereidingen voor de Participatiewet wordt u gevraagd om 

in te stemmen met de visie werk en het verder uitwerken van de uitgangspunten 

zoals beschreven in de visie. 

 

Argumenten: 

1.1. In de visie Werk wordt een uitvoeringsvariant van de Participatiewet 

beschreven. 

De notitie Werk geeft een samenvatting van de huidige uitvoering van de wetten die 

gaan vallen onder de Participatiewet, de consequenties van de wijzigingen, de kosten 

en hoe de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hier uitvoering aan willen geven. 

 

1.2. Gemeente ontvangt onvoldoende budget om alle doelgroepen te 

ondersteunen, er moet een keuze gemaakt worden welke mensen prioriteit 

krijgen. 

Gemeenten ontvangen vanaf 2015 minder budget dan nu besteed wordt aan de Wwb, 

Wsw en Wajong. Tenzij de gemeenten dit verschil gaan bijleggen, kunnen niet alle 

mensen dezelfde begeleiding en ondersteuning krijgen. In 2015 ontvangt de 

gemeente Hillegom 2,1 miljoen euro voor de Participatiewet (voor de loonkosten Wsw  

en de re-integratiekosten). Eerste voorzichtige inschattingen laten zien dat van dit 

budget ongeveer 1,9 miljoen besteed zal worden aan de mensen met een Wsw-

arbeidsovereenkomst. Over de budgetten voor de latere jaren is nog niets bekend.  

 

In samenspraak met de Bollenstreekgemeenten, de ISD Bollenstreek en de MareGroep 

stellen wij voor om de volgende doelgroep prioritering toe te passen: 

1. Mensen met een Wsw-arbeidsovereenkomst en werkzaam in Begeleid Werken 

2. Mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt 

3. Mensen met een middellange afstand tot de arbeidsmarkt 

4. Mensen met een indicatie voor Nieuw Beschut Werken 

5. Mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt 

6. Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden) en ANW’ers (Algemene 

nabestaandenwet) met een arbeidsbeperking en een behoefte aan inkomen. 

7. Overige Nuggers en ANW’ers 

8. Mensen waarvoor participatie alleen mogelijk is met veel ondersteuning en 

zorgbegeleiding. 

 

Bovenstaande prioritering is het uitgangspunt voor gemeenten. Op basis van de 

vacatures bij de werkgevers in de regio wordt echter een match gemaakt met de 

cliënten. Dit kan betekenen dat mensen uit een andere doelgroep worden geplaatst. 

Zie voor een verdere uitwerking van de financiën hoofdstuk 6 van de notitie Werk.  
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De voorgestelde prioritering sluit aan bij de uitgangspunten van de Participatiewet, 

wat betekent dat de huidige WSW-populatie de huidige rechten en plichten behoudt. 

Daarnaast maakt de huidige economische situatie dat het voor de ISD Bollenstreek 

niet eenvoudig is om mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt uit te 

plaatsen. Er zijn eenvoudigweg geen banen beschikbaar voor iedereen. Daarom zijn 

re-integratiemiddelen nodig voor deze doelgroep. De verwachting is dat zodra de 

economische situatie aantrekt, de doelgroep met een korte afstand zelf kan 

uitstromen, waardoor de re-integratiemiddelen ingezet kunnen worden op de 

doelgroep met een middellange afstand.  

 

Financiële dekking: 

Het uitwerken van de visie werk doen wij in regionaal verband. Hieraan zijn, behalve 

ambtelijke inzet, geen kosten verbonden. 

 

Participatie: 

De notitie Werk is geschreven door beleidsmedewerkers van de deelnemende 

gemeenten en de uitvoeringsorganisaties ISD Bollenstreek en MareGroep.  

 

Urgentie: 

De agendacommissie heeft besloten dit onderwerp met prioriteit te agenderen.  

 

Kanttekeningen: 

Geen 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
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Nr.     3. Bestuur\4896 

B&W-besluit    

Uitwisseling   03-07-2014 

Raad    17-07-2014 

Agendanummer   13 

 

 

Onderwerp: 

Visie werk 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

1.De visie Werk vast te stellen. 

2. Instemmen met het verder uitwerken van de uitgangspunten zoals beschreven 

in de visie Werk.  

 

Aldus besloten in de vergadering van 17 juli 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 

 

 

 
GEMEENTE HILLEGOM 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 


