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 Ioaw =Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

  Ioaz  =Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
2
 WSW =Wet sociale werkvoorziening 

3
 Bbz =Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

DATUM  27 november 2017 
AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Zienswijze beleidsplan WerkSaam Westfriesland 2018-2021 
PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 
BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 
Inkomensvoorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK17003719 

AANLEIDING  Voor de uitvoering van de algemene bijstand werken de Westfriese gemeenten samen in de 
Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland (hierna WerkSaam). WerkSaam 
heeft een nieuw beleidsplan opgesteld: ‘Iedereen laten participeren’, Beleidsplan 2018-
2021, WerkSaam Westfriesland. Voordat het dagelijks bestuur van WerkSaam dit 
beleidsplan vaststelt, heeft WerkSaam de colleges verzocht om het beleidsplan voor een 
zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. 

KADER  Op sommige punten is sprake van beleidsvrijheid, maar veel is wettelijk vastgelegd in de 
Participatiewet en aanverwante wetgeving zoals Ioaw/Ioaz1, WSW2, BBZ3 en de Wet 
Banenafspraak. Op lokaal niveau zijn de Verordeningen en beleidsregels van WerkSaam 
Westfriesland en de bijbehorende mandaatbesluiten van toepassing. Ook de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling WerkSaam 
Westfriesland zijn van toepassing. 

WIJ STELLEN VOOR  Een positieve zienswijze af te geven op het beleidsplan 2018-2021 ‘Iedereen laten 
participeren’ van WerkSaam Westfriesland en daarbij aan WerkSaam te adviseren om: 

1) Gelet op de dunne scheidslijn tussen betaald beschut werken en onbetaalde 
arbeidsmatige dagbesteding samen met de beleidsmedewerkers van de 
gemeenten een voorstel uit te werken waarin duidelijk afspraken staan over de 
acties en verantwoordelijkheden vanuit WerkSaam (vanuit de Participatiewet) 
en de gemeente (vanuit de Wmo).  

2) Toepassing van de wettelijke inkomensvrijlating altijd met de cliënt te 
overleggen om te voorkomen dat de vrijlating financieel ongunstig uitpakt 
voor de cliënt.  

3) De minimale verhaalsbijdrage alleen te hanteren als de onderhoudsplichtige 
hierdoor niet in de problemen komt met bijvoorbeeld een lopende 
schuldregeling of daardoor met het inkomen onder 90% van de geldende 
bijstandsnorm komt. 

 

BEOOGD 
RESULTAAT 

 Door vaststelling van het beleidsplan zijn de kaders waarbinnen WerkSaam zorgt dat 
iedereen naar vermogen meedoet aan het arbeidsproces duidelijk. Het geeft richting en 
eenduidigheid, een leidraad voor iedereen die te maken krijgt met WerkSaam.  
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Risico’s 
Bijstandverlening op grond van de Participatiewet betreft een openeinde regeling. Dit 
betekent dat ondanks duidelijk beleid maatschappelijke ontwikkelingen die zorgen voor 
grotere instroom en/of lagere uitstroom kunnen zorgen voor stijgende kosten.  
 

 

 
Datum college: 7-11-2017 
 
Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

ONDERBOUWING  WerkSaam voert de Participatiewet uit voor de 7 Westfriese gemeenten. WerkSaam zorgt er 
voor dat iedereen naar vermogen meedoet aan het arbeidsproces door maatwerk te 
leveren op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsontwikkeling en 
inkomensondersteuning. Om dit goed te kunnen doen, is een duidelijk beleidsplan nodig. 
Voorafgaand aan het opstellen van het beleidsplan heeft WerkSaam de gemeenteraden om 
inbreng gevraagd. Deze inbreng is verwerkt in het plan. Het nieuwe plan gaat in op de 
keuzes in het beleid en op onderdelen ook op de uitvoering ervan. Als bijlage is per 
hoofdstuk van het beleidsplan een samenvatting toegevoegd. Het nieuwe beleidsplan wijkt 
af van het bestaande beleidsplan op de volgende punten:  

 intensivering van het leveren van maatwerk via de omgekeerde toets (denken vanuit 
de cliënt); 

 invoering van doelgroepenbeleid (waarbij extra aandacht is voor jongeren, ouderen, 
vergunninghouders en beschut werk); 

 een andere manier van meting klanttevredenheid; 
 het opnemen van maatregelen om verdringing te voorkomen; 
 een aanscherping van de definitie van ‘zorgcliënten’; 
 invoering van de doelladder, naast de participatieladder, waarbij inwoners in 

doeltrede 1 t/m 3 tot de verantwoordelijkheid van gemeenten behoren; 
 handhaving ‘nieuwe stijl’. 

 

FINANCIËN  Het beleidsplan is gericht op het voorkomen van instroom, bevorderen van door- en 
uitstroom en verlagen van de uitkeringslast. Dit voorstel gaat niet in op financiële 
gevolgen. De jaarrekeningen en begroting worden jaarlijks aan de gemeenteraden 
voorgelegd voor een zienswijze. Daarnaast ontvangen de gemeenten een voor- en 
najaarsnota, een analyse inkomenstekort BUIG en een kaderbrief met uitgangspunten voor 
de begroting 2019.  

COMMUNICATIE  WerkSaam heeft bij de beleidsevaluatie van het huidige beleidsplan alle gemeenteraden, 
de beleidsmedewerkers van de Westfriese gemeenten, de medewerkers van WerkSaam en 
de cliëntenraad om input gevraagd voor het nieuwe beleidsplan. Zij worden nu wederom 
betrokken bij het definitieve beleidsplan 2018-2021. De gemeenteraden in de vorm van een 
regionale raadsbijeenkomst en de gevraagde zienswijzen, de beleidsmedewerkers via de 
Klankbordgroep Financiën en Beleid. De cliëntenraad van WerkSaam heeft inmiddels een 
positief advies gegeven op het beleidsplan. 

VERVOLG  De zienswijzen van de raden worden voor 31 december 2017 gecommuniceerd aan 
WerkSaam. Het algemeen bestuur WerkSaam neemt dan in maart 2018 een besluit, waarop 
het nieuwe beleidsplan per 1 juli 2018 in werking treedt.  


