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Betreft: Advies inzake wijzigingen verordening en beleidsregels
Participatiewet
Aan:

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Goeree-Overflakkee

Geacht College,
Naar aanleiding van het verzoek om een advies d.d. 7 juli jl. inzake enkele wijzigingen
verordeningen Participatiewet n.a.v. enkele wettelijke wijzigingen (o.a. Beschut Werken),
hierbij het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.
Het eerste wat opvallend is dat het met terugwerkende kracht in werking gaat treden en pas
juli jl. is gemaakt en aan ons toegezonden. Desondanks is het goed dat er nu een concreet
raadsvoorstel is om de diverse huidige regelingen af te stemmen op de wetgeving per 1
januari 2017.
Raadsvoorstel gewijzigde verordeningen en beleidsregels participatiewet n.a.v. wettelijke
wijzingen
1.2. Wat betreft het onderdeel Beschut werken, kunnen wij niet voldoende een oordeel
vormen over hetgeen beschreven staat. De Adviesraad Sociaal Domein heeft in een eerder
stadium gevraagd om een beleidsnota, deze zou aangeboden worden, tot op heden hebben
wij deze niet mogen ontvangen. Wel hebben wij enkele vragen en opmerkingen.
Wij vragen ons af wat de leidraad is voor de aanvraag beschut werken en op welke wijze het
getoetst gaat worden en gehonoreerd. Er staat omschreven: beschut werken aanbieden tot
wat verplicht is gesteld volgens de ministeriele regeling. Het gaat met name om de financiële
verplichting. Hoeveel plekken zijn er daadwerkelijk in de praktijk beschikbaar en wat zijn de
kosten hiervan? Wij hebben ernstige bedenkingen of dit daadwerkelijk zo is en of ‘’op de
bank zitten’’ niet duurder gaat zijn. Wanneer er sprake is van een wachtlijst, wat zijn de reintegratievoorzieningen daadwerkelijk in de praktijk? Een belangrijke vraag die bij ons naar
voren komt, gaat er een achterstand ingehaald worden, zolang het beleid niet gerealiseerd
is? Of gaat er een noodoplossing gebruikt worden, zoals de inzet van het uitzendbureau
Webego?

Er wordt gesproken over de term Nieuw Beschut werken, vervalt daarmee de term Beschut
werken? Om verwarring te gaan voorkomen nu en in de toekomst, welke naamvoering gaat
ingezet worden? Wij adviseren om dit ‘on hold’ te zetten, zodat eerst de overige zaken in
orde gemaakt kunnen worden.
1.3. In de zinsopbouw Vrijwilligerswerk inzetten op een nieuwe alinea, er ontstaat op deze
wijze verwarring wat er exact bedoeld wordt.
Begeleiding fee
Het verlenen van een financiële vergoeding, een zogenoemde ‘begeleidingsfee’ voor de
geleverde inspanningen bij een participatieplaats, zou een stimulans voor werkgevers zijn
om participatieplaatsen aan te bieden en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
de kans te geven om zich binnen hun organisatie te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt.
Werkgevers kunnen een bedrag van €2000 ‘begeleidingsfee’ ontvangen voor de tijd en
energie en om adequate begeleiding te geven aan de participant. Wij vragen ons af, welke
begeleiding daadwerkelijk ingezet gaat worden en/of er nog ondersteuning is van derden
(jobcoach?). Op dit moment staat het niet helder omschreven.
Beleidsregels re-integratie Goeree-Overflakkee 2017
De beleidsregels staan tekstueel helder omschrijven, geen op en/of aanmerkingen voor dit
moment.
Handboek
Het handboek lijkt ons een praktisch hulpmiddel om eenduidig te zijn ten bate van de uitvoering.
Participatieplaatsen uitvoeringsvoorstel
Het is helder omschreven en een praktisch hulpmiddel voor de uitvoering.

Samenwerking
Wij constateren als ASDGO dat het vrijwilligersbestand bij voornamelijk zorginstellingen te
maken heeft met een hoog leeftijdsgemiddelde. Wellicht zijn er mogelijkheden om
werkstages aan te bieden en dat de vrijwilligers als begeleiders kunnen optreden.
GO-Markt
Wij zijn blij dat ondernemers, onderwijs en overheid het initiatief hebben genomen voor
samenwerking en de GO-markt in bedrijf is. Wij denken dat er zeker mogelijkheden zijn om
de participatiewet verder gerealiseerd te krijgen.
Wij hopen u met ons advies van dienst te zijn, graag worden wij op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen en graag zien wij de nota beschut werken tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.
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J.Oomkes
Secretaris

