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Gevraagd advies Regionaal beleidskader Participatiewet
7 december 2014

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
geachte leden van de Gemeenteraad,

De Wmo adviesraad van de gemeente Boekel heeft in haar bijeenkomst van 5 december jl. het
concept Regionaal beleidskader Participatiewet besproken. Hieruit zijn de volgende punten
naar voren gekomen:
Algemeen
Er worden in het beleidskader nogal wat aannames gedaan waarop het beleid wordt gestoeld.
Zorgvuldige monitoring is van groot belang om te zien of deze aannames ook werkelijkheid
worden.
Daarnaast komt in het beleidskader veelvuldig aan de orde dat keuzes voor beleid gebaseerd
worden op financiële gronden. Minder geld van het Rijk dan ook minder geld voor
ondersteuning voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat lijkt logisch.
De Wmo adviesraad is daarentegen van mening dat het investeren in mensen op de korte
termijn mogelijk meer kost maar dat het altijd meer oplevert. Is het niet financieel dan wel
uit het oogpunt van welzijn.
Reactie op het beleidskader verder per hoofdstuk/artikel.
Hoofdstuk 2. Veranderingen als gevolg van de Participatiewet
De Wmo adviesraad is blij dat deze wet het mogelijk maakt om loonkostensubsidie te
verstrekken door de gemeente. Daarmee worden de kansen voor mensen met een
arbeidsbeperking om aan de slag te gaan bij een reguliere werkgever groter.
2.3
Regionaal Werkbedrijf
Ter uwer informatie; de Wmo adviesraad is vertegenwoordigd in de recent opgerichte
cliëntenraad van het Regionaal Werkbedrijf Noord Oost Brabant en volgt hier de
ontwikkelingen op de voet.
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2.4
Samenhang tussen drie transities
Het is goed dat de uitgangspunten in de drie transities gelijk zijn. Door het integraal
oppakken van de drie transities kunnen onderling verbindingen worden gelegd.
3.
Achtergrondinformatie
Om te kunnen sturen vanuit management is het begrijpelijk om mensen met een
arbeidsbeperking in te delen in categorieën.
De Wmo adviesraad steunt deze keuze echter niet. Er schuilt een gevaar in het indelen van
mensen in categorieën. Het gevaar is dat het individu verloren raakt in het systeem.
Bovendien is een mens geen statisch geheel. Iemand kan nu volgens het diagnose systeem
ingedeeld worden in doeltrede 3 maar dat kan door wijziging in de omstandigheden morgen
al weer anders zijn.
Ook hier zien we helaas weer de op de financiële gronden gebaseerde keuze om de reintegratie activiteiten te richten op de meest kansrijke doelgroepen.
De consequenties kunnen groot zijn voor het individu gezien het feit dat keuzes voor actieve
ondersteuning gebaseerd worden op deze indeling.
4.
Financiële kaders
De Wmo adviesraad wil geïnformeerd worden als meer bekend is over de gewijzigde
vangnetregeling.
4.4
Financieel risico
Jammer dat ook hier weer de keuze is gemaakt om uitsluitend vanuit financieel perspectief te
kijken naar het wel of niet slagen van de gemeente om meer mensen te begeleiden naar
regulier werk.
Belangrijk, maar het welzijn van de mensen welke het betreft is vele malen belangrijker in de
ogen van de Wmo adviesraad.
5.
Beleid
De Wmo adviesraad steunt de keuze om prioriteit te stellen bij de doelgroep jongeren. Het is
van groot belang dat jongeren zo snel mogelijk in het arbeidsproces kunnen komen zodat zij
een goede start kunnen maken.
5.1
Doelgroepen
Mensen met een loonwaarde onder de 30% zouden voor vrijwilligerswerk of dagbesteding in
aanmerking kunnen komen. De Wmo adviesraad wil graag weten hoe en waar dit
gerealiseerd gaat worden?
5.3
Nieuw instrument loonkostensubsidie
De Wmo adviesraad pleit voor maatwerk. Het moet ook voor mensen met een lage
loonwaarde mogelijk blijven om ondersteuning te krijgen.
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5.4
Beschut werk
Citaat: ‘In de regio Brabant Noordoost-oost is afgesproken dat we hier 2 jaar mee gaan
experimenteren’.
Het past niet om een woord als ‘experimenteren’ te gebruiken bij een kwetsbare doelgroep
welke gebruik maakt van een voorziening als beschut werk.
Vanwege budgettaire redenen is de keuze gemaakt om het aantal plekken voor beschut werk
niet te verhogen. Stel dat er juist een toename is in deze kwetsbare groep? Wat gebeurt er met
de mensen die hier dan niet meer terecht kunnen?
Het is onvoldoende om te melden dit in de loop van 2015 te gaan monitoren (blz.21). Hier zal
nu al nieuw beleid op gemaakt moeten worden om te voorkomen dat mensen tussen de wal
en het schip gaan vallen.
5.5
Tegenprestatie
De Wmo adviesraad steunt het aanmerken van bestaande vrijwilligersactiviteiten en zeker
mantelzorg als tegenprestatie.
Het is vreemd om aan de ene kant te stellen een tegenprestatie zo vrijwillig mogelijk in te
zetten en aan de andere kant een sanctie op te gaan leggen als deze niet nagekomen wordt.
Dit vraagt om een nadere uitwerking/uitleg.
Het is belangrijk dat activiteiten in het kader van een tegenprestatie niet leiden tot
verdringing op de arbeidsmarkt.
6.
Pilot
Het is goed dat de pilot in onze regio door IBN wordt uitgevoerd. IBN heeft op dit vlak de
nodige ervaring en expertise.
7.
Monitoring en verantwoording
Ook hier ligt de focus weer voornamelijk op de financiën wanneer de doeltreffendheid van
het beleid afgemeten gaat worden aan de gemeentebegroting.
De Wmo adviesraad wil evaluatie zien op onderwerpen als:
- wat hebben de inspanningen om meer mensen aan het werk te krijgen opgeleverd?
- is verdringing op de arbeidsmark voorkomen?
- maken bijstandsgerechtigden een stap op de participatieladder door het leveren van een
tegenprestatie?
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8.
Lokaal beleid
De Wmo adviesraad heeft begrip voor de keuze om regionaal een beleidskader op te stellen.
De uitvoering van de Participatiewet vraagt ook om een bundeling van krachten in de regio.
Wel is het jammer dat er niet voor is gekozen om in het beleidskader meer aandacht te
besteden aan de lokale inkleuring. De Wmo adviesraad is van mening dat de Participatiewet
juist kansen zou moeten bieden om lokaal naar oplossingen te zoeken. Juist in een hechte
gemeenschap als de gemeente Boekel zijn ondernemers mogelijk bereid om een extra
inspanning te leveren als het gaat om de eigen inwoners. De Wmo adviesraad verwacht dat
dit in de Uitvoeringsnotitie Participatiewet opgepakt gaat worden.

Advies
De Wmo adviesraad adviseert positief met betrekking tot het concept Regionaal beleidskader
Participatiewet met de genoemde aandachtspunten.
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Met vriendelijke groet,

A.P.J.W. Maas
secretaris Wmo adviesraad
dit formulier is digitaal verzonden
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