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Emmeloord, 19 februari 2013.
Onderwerp
Beleidskader WWB/Wsw.
Voorgenomen besluit
Het Beleidskader WWB/Wsw 2013-2017 Krachtig Activeren vaststellen.
Advies raadscommissie
[Advies]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Inleiding
Met het beleidskader WWB/Wsw zetten wij de lijnen uit voor de manier waarop de
gemeente haar inwoners wil ondersteunen. Die manier laat zich het best omschrijven als
een krachtige activerende uitvoering van de WWB, Wsw en de toekomstige
Participatiewet. Een uitvoering die inwoners en partners stimuleert om op eigen kracht
aan de slag te gaan en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij doen dit in de
wetenschap dat de financiële middelen beperkt zijn en de komende jaren verder beperkt
zullen worden.
Doelstelling
Het is onze ambitie dat inwoners maximaal meedoen naar eigen vermogen. Vanuit het
perspectief van de WWB en Wsw is maximaal meedoen: werken. Bij voorkeur op de
reguliere arbeidmarkt. Waar nodig bieden wij ondersteuning.
Wij streven er naar om de ontwikkeling van ons WWB bestand gelijk of beter te laten
verlopen dan de gemiddelde landelijke ontwikkeling.
Voorgesteld besluit
Het beleidskader WWB/Wsw 2013-2017 Krachtig Activeren vaststellen
Argumenten
Dit beleidskader sluit aan bij de eerder vastgestelde Participatievisie en het beleidkader
Krachtig Noordoostpolder.
Het sluit aan de bij de verwachte invoering van de Participatiewet in 2014 waarbij WWB,
Wsw en een van de Wajong worden samengevoegd.
Dit beleidskader is besproken met de leden van de adviesgroep WMO/WWB. De leden
kunnen zich vinden in dit beleidskader.
Kanttekeningen
Vooruitlopend op nieuwe wetgeving staan de budgetten voor re-integratie ook in de
komende jaren onder druk door bezuinigingen van het Rijk. De financiële paragraaf van
dit kader is opgesteld op basis van wat nu bekend is. De rijksbudgetten zijn hierbij
kaderstellend gehanteerd.
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In het beleidskader is geanticipeerd op de invoering van de Participatiewet per 1 januari
2014. Wij zijn daarbij uitgegaan van de informatie in het Regeerakkoord. De kaders van
de nieuwe wet zijn formeel nog niet bekend.
Planning/uitvoering
Voor de uitvoering van dit beleidskader wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld.
Bijlagen
Beleidskader WWB/Wsw 2013-2017 Krachtig Activeren.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : H. Bogaards-Simonse
Steller
: mw. T. Weggen; 32 79; t.weggen@noordoostpolder.nl

No. 2522-3

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari, no. 2522-1;

B E S L U I T:
Het beleidskader WWB/Wsw 2013-2017 Krachtig Activeren vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 28 maart 2013.
De griffier,
de voorzitter,

