Emmeloord, 27 maart 2021.
Onderwerp
Deelplan Participatie
Advies raadscommissie

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Het deelplan participatie vaststellen en daarmee het deelplan Participatiewet van 2015-2018
intrekken;
2. Kennisnemen van de evaluatie van de Participatiewet Gemeente Noordoostpolder;
3. Kennisnemen van het advies van de Participatieraad Sociaal Domein en de reactie van het
college op dit advies.
Doelstelling
Met dit deelplan leggen we onze aanpak voor de doelgroep van de Participatiewet voor de komende
jaren vast. De in het overkoepelende beleidsplan sociaal domein geformuleerde leidende principes en
kaders zijn hierbij het uitgangspunt.
Beleidsreferentie
- Het beleidsplan sociaal domein ‘Krachtig Noordoostpolder 2.0’
- De Perspectiefnota 2021-2024
- De Participatiewet
Inleiding
Op 25 januari 2021 stelde u het beleidsplan sociaal domein ‘Krachtig Noordoostpolder 2.0’ vast.
Binnen het sociaal domein is onze gemeente op grond van de Participatiewet verantwoordelijk voor
werk en inkomen voor bijstandsgerechtigden. Op basis van deze wet schreven we als gemeente eigen
beleid. Dit deelplan biedt kaders van waaruit we op het gebied van participatie werken. Naar
aanleiding van de evaluatie en het overkoepelend beleidsplan sociaal domein, ligt dit plan nu voor ter
besluitvorming.

Argumenten
1.1.
De leidende principes en kaders van het beleidsplan sociaal domein zijn uitgangspunt
We willen dat onze inwoners maximaal meedoen in de samenleving. Daarbij staat werk
voorop. Het hebben van werk is niet alleen belangrijk voor iemands inkomen, maar heeft ook
een grote maatschappelijke waarde. Als werk (nog) niet haalbaar is, willen we dat
uitkeringsgerechtigden zonder werk maximaal meedoen en zodoende betrokken blijven in
onze samenleving. Het is onze taak om inwoners daarbij waar nodig zo goed mogelijk te
ondersteunen. Voor de doelgroep van de Participatiewet zijn onze uitgangspunten getoetst
aan de in het beleidsplan sociaal domein en perspectiefnota gestelde kaders (Versterken
eigen verantwoordelijkheid van inwoners, Versterken gemeentelijke regie, Naar een
overzichtelijk zorglandschap, Resultaatgericht werken en Financieel kader).

1.2.

De richtinggevende doelen uit het beleidsplan sociaal domein zijn uitgewerkt
In dit deelplan zijn de richtinggevende doelen uit het beleidsplan sociaal domein uitgewerkt.
Samengevat beogen we de volgende resultaten:







Zo veel mogelijk inwoners zijn naar vermogen aan het werk;
Inwoners doen maximaal mee naar eigen vermogen;
De dienstverlening is zo eenvoudig en passend mogelijk;
De inkomensvoorziening is ondersteunend aan maximaal meedoen;
Ons participatiebeleid past binnen de financiële kaders.

1.3.

De inzichten uit de evaluatie Participatiewet Noordoostpolder zijn meegenomen
Voordat het deelplan geschreven is, is er een evaluatie gedaan van het beleid van de
afgelopen jaren. In de plannen voor de komende jaren hebben we de evaluatiepunten
meegenomen.

2.1.

De raad heeft verzocht de Participatiewet lokaal te evalueren
Afgelopen jaar heeft uw raad een verzoek gedaan om een evaluatie te doen van de
Participatiewet. De Participatiewet is in 2015 ingevoerd en verdiende een aparte evaluatie. Er
is sinds 2015 veel veranderd en daarom staan we in de evaluatie stil bij de ontwikkelingen en
uitkomsten van de wet in de afgelopen jaren.

3.1

Het advies van de Participatieraad Sociaal Domein namen we mee in het beleidsplan
Er is getracht zo goed mogelijk inhoud te geven aan de participatie van essentiële
samenwerkingspartners, evenals de Participatieraad Sociaal Domein. Daarnaast wordt er
continu met maatschappelijke samenwerkingspartners gesproken over de uitwerking van de
kaders en wat dit betekent voor hen. Voor het volledige advies en een overzicht met de reactie
op elk adviespunt, verwijzen wij naar bijlage 3 en 4.

Kanttekeningen
1.1
De praktijk moet leren of we met de kaders het gewenste effect behalen
We monitoren of we de doelstellingen van dit deelplan behalen binnen de gestelde kaders. En
ook monitoren we of dit uiteindelijk bijdraagt aan een financieel houdbaar stelsel voor het
sociaal domein. Waar nodig stellen we bij.
Planning/uitvoering
Na vaststelling van dit deelplan verspreiden we deze onder de samenwerkingspartners en bespreken
we de uitgangspunten in de gesprekken met externen.
Bijlagen
Bijlage 1: Deelplan Participatie (0171238466)
Bijlage 2: Evaluatie Participatiewet Gemeente Noordoostpolder (0171237151)
Bijlage 3: Advies van de Participatieraad Sociaal Domein (0171237781)
Bijlage 4: Brief naar Participatieraad Sociaal Domein (0171237784)

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder
Steller

: H. Wijnants
: M. Visscher; 0527 63 39 11; m.visscher@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2021, no. 21.0000250;

B E S L U I T:
1. Het deelplan participatie vaststellen en daarmee het deelplan Participatiewet van 2015-2018
intrekken.
2. Kennisnemen van de evaluatie van de Participatiewet Gemeente Noordoostpolder
3. Kennisnemen van het advies van de Participatieraad Sociaal domein en de reactie van het
college op dit advies.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 27 maart 2021.
De griffier,
de voorzitter,

