
BESLUITVORMENDE NOTA
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
No. 426932

Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller:
Cluster Maatschappelijke 
Ontwikkeling

1 13 september 
2016

Weggen, T.

Portefeuille: II

Onderwerp: 

Voorgesteld besluit
Kennis nemen van de nota de Onderneming van de gemeente Lelystad over de 1.
toekomst van de Wsw.
Instemmen met het regionaal uitwerken van de nota de Onderneming: De inrichting 2.
van een social firm
Het bestuur van de GR IJsselmeergroep verzoeken om in nauwe samenwerking met 3.
een representatieve ambtelijke vertegenwoordiging een plan op te stellen voor de 
uitvoering van de Participatiewet inclusief de Wsw met behulp van een social firm.
De commissie SLZ hierover informeren. 4.

Inleiding
Met de invoering van de Participatiewet is gekozen voor één regeling voor de onderkant 
van de arbeidsmarkt met als doelstelling zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk 
laten werken. De invoering ging gepaard met een forse bezuiniging op de budgetten voor 
de Wsw en re-integratie. De raad van de gemeente Lelystad heeft in verband hiermee 
aan het college gevraagd om een aantal scenario’s aan te dragen waarbij rekening wordt 
gehouden met de ontwikkelingen in het kader van de Participatiewet en de daaraan 
verbonden financiële risico’s. Deze scenario’s zijn uitgewerkt in de nota de Onderneming.

Hoewel de bedoeling van de Participatiewet was om te komen tot een regeling voor de 
onderkant van de arbeidsmarkten zien wij lokaal in de uitvoering nog steeds twee 
regelingen die los van elkaar staan, de Wsw en de doelgroep van de P. wet.  Een verdere 
samenhang kan kansen bieden voor de toekomst en de financiële risico’s beperken. De 
uitvoering van de Wsw gebeurt in GR verband en de gemeente Lelystad heeft de andere 
gemeenten binnen de GR gevraagd om mee te denken over de verdere doorontwikkeling 
van Concern voor Werk op basis van hun nota de Onderneming. 

Doelstelling
Een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet waarbij voor alle inwoners die 
hier beroep op doen (Wsw en werkzoekend) een passend aanbod kan worden gedaan. 
Dit binnen de beschikbare financiële middelen en met inzet van de deskundigheid van 
Concern voor Werk.

Argumenten
De nota geeft een beeld van mogelijke scenario’s met voor- en nadelen.1.1.
In de nota is uitgegaan van drie scenario’s

Doorgaan op de bestaande routea.
Wsw (GR) en WWB (gemeente) als strikt gescheiden domeinen beschouwenb.
Het integrerend karakter van de Participatiewet optimaal benutten en Wsw en c.
WWB lokaal en regionaal samenvoegen.

De nota draagt bij aan de vorming van een visie op de toekomst1.2.
De nota is geschreven voor de gemeente Lelystad en borduurt door op de keuze 
die Lelystad gemaakt heeft met de oprichting van het Werkbedrijf Lelystad. 
Noordoostpolder heeft met de vorming van de WerkCorporatie andere accenten 



gelegd dan Lelystad maar de nota is ook te vertalen naar de lokale situatie van 
Noordoostpolder en geeft richting over de verdere invulling van de Participatiewet.

2.1. Scenario 3 sluit aan bij de Participatiewet: één wet, één doelgroep, één 
uitvoeringsorganisatie.
De Participatiewet biedt de mogelijkheid om de uitvoering van de Wsw en 
voormalige WWB gelijk te trekken. Niet de regeling maar de vraag van de klant 
bepaalt welke voorziening het meest passend is. Uit de scenariostudie blijkt dat 
een integrale aanpak in één uitvoeringsorganisatie ook financiële voordelen kan 
hebben.

2.2. Het model sluit aan bij Iedereen zo regulier mogelijk aan het werk
Een van de doelstellingen van de gemeente Noordoostpolder binnen de 
Participatiewet is dat zo veel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werken. Een 
social firm biedt de mogelijkheid om regulier te werken in een beschermde 
omgeving en van daar door te groeien naar regulier werk buiten de social firm.

3.1. De GR IJsselmeergroep is verantwoordelijk voor de Wsw en via Concern 
voor Werk betrokken bij re-integratieactiviteiten.
Het onderzoek naar de ontwikkeling van een social firm kan niet los worden 
gezien van de huidige rol van de GR en Concern voor Werk NV. Binnen CvW 
vindt een groot deel van  de  uitvoering plaats voor Wsw en re-integratie en zal 
ook de doorontwikkeling plaatsvinden.

3.2. De gemeente blijft nauw betrokken bij het vervolgproces en de keuzes die 
daarin gemaakt worden.
De gemeenten zijn verantwoordelijk en kunnen de keuzes niet doorschuiven naar 
de GR. Vandaar de vraag om een ambtelijke vertegenwoordiging mee te nemen in 
het onderzoek. 

3.3. De gemeente behoudt de mogelijkheid om eigen keuzes te maken
Het is voorspelbaar dat niet elke gemeente dezelfde keuzes zal maken bij de 
oprichting van een gezamenlijke social firm. Ook zal de ontwikkeling per 
gemeente verschillen. Door de samenwerking van GR en de ambtelijke 
vertegenwoordiging wordt dit ook geborgd.

Kanttekeningen
2.1. Er is nog veel onzekerheid over de verdere ontwikkeling van de P wet

De Participatiewet is in ontwikkeling. De uitvoering is bij de gemeenten gelegd 
maar het rijk aarzelt niet om de wet aan te passen als de uitvoering niet 
overeenkomt met de idee van het Rijk. Er is al een wetswijziging aangekondigd 
per 1 januari 2017 maar ook voor daarna (Beschut Werk als verplichting i.p.v. 
bevoegdheid). Toekomstige wetswijzigingen kunnen financiële en organisatorische 
gevolgen hebben voor een social firm. 

Planning/Uitvoering
Het bestuur van de GR zal in de vergadering van 3 oktober een besluit nemen over de 
vraag van de gemeenten. Daarna zal zo snel mogelijk een werkgroep worden gevormd 
met een vertegenwoordiger van Noordoostpolder. Intern zullen we het proces volgen en 
bespreken in de reguliere overleggen (regiegroep en programmaoverleg) en college en 
raad informeren.  De verwachting is dat voor het onderzoek en verdere uitwerking een 
jaar nodig zal zijn. De gemeenten worden tijdens dit proces geïnformeerd en zullen op 
verschillende tijden ook moeten besluiten over de voortzetting van het onderzoek/de 
uitwerking.
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Nota de Onderneming 
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