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DATUM  28 februari 2022 

ONDERWERP  RV Kaderbrief 2023 Participatiebudget aan WerkSaam Westfriesland                              

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Inkomensvoorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK22000143 

DOCUMENTNUMMER  22.0000117 

AANLEIDING  In artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WerkSaam Westfriesland staat dat 

door de raden van de deelnemende gemeenten voor 15 maart moet worden aangeven welk 

deel van het Participatiebudget uit de integratie uitkering sociaal domein voor het jaar 

daarop wordt overgedragen aan WerkSaam Westfriesland.  

KADER  GR WerkSaam Westfriesland en Participatiewet.  

WIJ STELLEN VOOR  1.Voor het jaar 2023 vanuit de integratie uitkering sociaal domein/de algemene uitkering 

€ 800.448 over te dragen aan WerkSaam Westfriesland voor de uitvoering van het re-

integratie beleid. Dit bedrag is als volgt samengesteld:  

WSW:       €  568.682  

Klassieke WWB:  €   63.190 

Nieuw Wajong:  €   65.589 

Nieuw begeleiding: €  111.557 

---------------------------------------------------+ 

Deze 3 samen:   € 240.336, hiervan 90%  =   €  216.302 

Uitvoering Additionele plekken beschut werk  €    15.464 + 

Totaal Participatiebudget naar WerkSaam in 2023:  €  800.448 

2. Voor het jaar 2023 voor het resterend budget couleur locale van € 8.570 aan het college 

mandaat te verlenen voor de besteding van deze middelen. 

3. WerkSaam Westfriesland schriftelijk te informeren over de verwachte over te dragen 

bedragen in 2023.                                                                                                                          

 

BEOOGD RESULTAAT  WerkSaam Westfriesland staat voor het  bemiddelen van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Dit doet WerkSaam door maatwerk te leveren, per persoon te kijken wat 

nodig is om iedereen te laten participeren in de samenleving.  

 

Door in te stemmen met de overheveling van dit deel van het participatiebudget 2023 aan 

WerkSaam Westfriesland kan zij haar re-integratiebeleid binnen deze financiële kaders 

uitvoeren en hiermee kan WerkSaam Westfriesland haar begroting 2023 opstellen binnen 

de door ons aangegeven kaders.                                                                                                                      

 

ONDERBOUWING  Beslispunt 1 

Gemeenten ontvangen jaarlijks een Participatiebudget om de re-integratie vanuit de 

Participatiewet uit te voeren. De GR WerkSaam Westfriesland voert voor de 7 Westfriese 
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gemeenten de Participatiewet uit. Het Participatiebudget bestaat uit 4 onderdelen, te 

weten: 

 WSW; 

 WWB klassiek; 

 Nieuw Wajong ; 

 Nieuw begeleiding. 

In de GR WerkSaam Westfriesland is afgesproken dat de gemeenten het Participatiebudget 

overdragen aan WerkSaam Westfriesland, met uitzondering van 10% van de budgetten 

WWB klassiek, Nieuw Wajong en Nieuw Begeleiding.  Deze 10% is bedoeld voor de couleur 

locale van de individuele gemeenten.  

 

Budget couleur locale 

Op 14 december 2020 heeft uw gemeenteraad het volgende besluit genomen 

1. In te stemmen met de uitbreiding van het aantal beschut werkplekken vanaf 2021 

door realisatie van 20 fte additionele beschut werkplekken mits alle andere 6 WF 

gemeenten ook instemmen met dit besluit. 

2. De dekking van € 15.464 structureel plaats te laten vinden vanuit de middelen couleur 

locale van het participatiebudget.   

 

In het jaar 2021 hebben alle Westfriese gemeenteraden een positief besluit genomen over 

de realisatie van extra additionele beschut werkplekken. WerkSaam zal vanaf het jaar 2022 

de additionele beschut werkplekken gaan realiseren.  

 

De berekeningen van alle bedragen staan vermeld onder het kopje middelen/dekking 

 

Beslispunt 2 

Voor het jaar 2023 is het resterend budget couleur locale, € 8.570. Om de inzet van deze 

middelen couleur locale voor de Koggenlandse inwoners beschikbaar te houden, wordt, net 

zoals de voorgaande jaren, aan uw raad voorgesteld  deze middelen niet over te hevelen 

aan WerkSaam Westfriesland en om het college te mandateren om in 2023 een besluit te 

nemen over de inzet hiervan.    

 

Beslispunt 3 

WerkSaam Westfriesland moet haar re-integratiebeleid binnen de financiële kaders 

uitvoeren en heeft deze informatie nodig om haar begroting op te kunnen stellen. De 

Westfriese gemeenten moeten volgens de gemeenschappelijke regeling voor 15 maart 2021 

aangeven welk deel van het participatiebudget 2022 wordt overgedragen aan WerkSaam 

Westfriesland.  

KANTTEKENINGEN  De gemeente heeft beleidsvrijheid om het Participatiebudget zonder schotten tussen 

Jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet te besteden. WerkSaam Westfriesland zet het 

budget dat wordt ontvangen in voor re-integratie van inwoners. Er kan voor gekozen 

worden om minder budget voor re-integratie beschikbaar te stellen. Dit alternatief is 

onwenselijk. Want door de middelen die bedoeld zijn voor re-integratie ook daadwerkelijk 

voor dit doel in te zetten, kunnen meer mensen aan het werk geholpen worden. Hierdoor 
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kunnen de uitgaven voor bijstandsuitkeringen worden beperkt. Daarbij is het hebben van 

(betaald) werk een van de belangrijkste en meest effectieve vormen van participatie voor 

inwoners. 

FINANCIËN  Wij ontvangen het Participatiebudget van het Rijk. Omdat de middelen binnen onze 

begroting gereserveerd zijn voor participatie heeft de overheveling naar WerkSaam geen 

nadelige gevolgen voor de begrotingsruimte. 

 

Overheveling aan WerkSaam Westfriesland 

WSW:       €  568.682  

Klassieke WWB:             €    63.190 

Nieuw Wajong:  €    65.589 

Nieuw begeleiding: €  111.557 

---------------------------------------------------+ 

Deze 3 samen:   €  240.336, hiervan 90%  =   € 216.302+ 

Uitvoering Additionele plekken beschut werk  €   15.464+ 

Totaal naar WerkSaam in 2023:      €  800.448 

 

Berekening couleur locale budget 

Budget 2023 (10% van € 239.640)              €  24.034 

Uitvoering additionele plekken beschut werk                €  15.464 - 

Restant budget couleur locale               €    8.570  

   

DUURZAAMHEID   WerkSaam staat voor een duurzame, inclusieve samenleving. WerkSaam draagt dit actief uit 

en zoekt met werkgevers partnerschappen die hieraan bijdragen. WerkSaam stimuleert 

haar klanten, partners en opdrachtgevers dat zij zich inzetten voor een inclusieve 

maatschappij. WerkSaam sluit als Global Goals regio aan bij de Gemeenten4globalgoals. De 

Verenigde Naties wil met de Global Goals (duurzame ontwikkeldoelen) van de wereld een 

betere plek maken in 2030. WerkSaam draagt als uitvoerder van de Participatiewet, namens 

de 7 Westfriese gemeenten, direct bij aan 4 doelen, te weten: 

 
 

Indirect draagt WerkSaam bij aan nog eens 3 doelen, te weten: 
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Datum college: 8 februari 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Alternatieve mogelijkheid budget couleur locale 

Uw raad kan er ook voor kiezen om het resterende budget voor couleur locale meteen over 

te dragen aan WerkSaam Westfriesland. De gemeente kan dan aan WerkSaam 

Westfriesland een opdracht verstrekken voor de inzet. Nadeel hiervan is dat de middelen 

niet op een andere manier, dus buiten WerkSaam Westfriesland om, kunnen worden 

ingezet. Voordeel hiervan is dat dit minder ambtelijke inzet vergt. Deze alternatieve 

mogelijkheid is niet wenselijk omdat de middelen die bedoelt zijn om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden niet voor dit doeleinde worden 

ingezet. Hierdoor bestaat het risico dat er meer beroep wordt gedaan op de uitkeringen 

voor levensonderhoud volgens participatiewet. Dit kan dan leiden tot een verhoging van de 

uitkeringslasten. 

 

Verder zien wij geen alternatieve mogelijkheden.  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 WerkSaam Westfriesland is een belangrijke samenwerkingspartner bij het realiseren van  

diverse maatschappelijke opgaves vanuit het Pact van Westfriesland. 

COMMUNICATIE EN 

VERVOLG 

 Na uw besluit wordt WerkSaam Westfriesland zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd 

over de hoogte van het over te dragen participatiebudget 2023 van Koggenland. 

WerkSaam verwerkt dit in haar begroting en voert binnen de (financiële) kaders het re-

integratie beleid uit. 

   


