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Raadsinformatie bestuurlijke opdracht samenwerking IBN vanaf 2021

De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,
Met deze brief kunt u kennisnemen van de bestuurlijke opdracht waarin het voornemen is
beschreven om de samenwerking tussen gemeenten en IBN ook in de periode na 2021 te
continueren.
Inleiding
In 2015 is de Participatiewet ingevoerd en is de instroom in de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) gestopt. In onze regio hebben de gemeenten een lange succesvolle samenwerking met
IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wsw. Daarom hebben de gemeenten en IBN in een
bestuurlijk convenant afgesproken dat zij in de jaren 2017- 2020 willen komen tot nieuwe
kaders en afspraken voor het uitvoeren van onderdelen van de Participatiewet. Nu is
afgesproken om in 2020 een besluit te nemen over het vervolg op dit partnership.
De gemeenten in de regio vinden het belangrijk inwoners die zijn aangewezen op de
dienstverlening vanuit de Participatiewet en Wsw te laten groeien in hun ontwikkeling en naar
duurzaam werk te begeleiden. Voor mensen met een arbeidsbeperking zal altijd een specifieke
infrastructuur nodig zijn, een parallelle arbeidsmarkt. IBN biedt daarvoor goede mogelijkheden,
want het bedrijf heeft meerdere vormen van passend werk, aangepaste werkplekken, kennis
van de doelgroep. Bovendien biedt IBN goede begeleiding. Daarmee worden kansen op
verdere ontwikkeling en eventuele door- en uitstroom naar regulier werk gecreëerd en
gestimuleerd.
Samenvatting
Het huidige Partnership met IBN loopt nog door tot en met 31 december 2020. Er vindt nu een
toekomstverkenning plaats van een opvolgend partnership gemeenten en IBN vanaf 2021. Aan
de basis van deze toekomstverkenning en de uitwerking daarvan ligt de Bestuurlijke Opdracht
(BO) waarover u in deze raadsbrief geïnformeerd wordt. Het is de bedoeling dat dit nieuwe
Partnership niet langer voor een beperkte periode wordt vastgesteld, maar dat het de basis
wordt tot een permanente samenwerking tussen gemeenten en IBN voor het uitvoeren van de
Wsw en onderdelen van de Participatiewet.
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Op basis van evaluatie van de bestaande afspraken met IBN worden de volgende punten
uitgewerkt:
• Alle gemeenten brengen op basis van solidariteit in een basispakket bij IBN activiteiten onder
voor wat betreft: de uitvoering van de Wsw, het uitvoeren van nieuw beschut werk en van nog
te bepalen overige taken van de participatiewet.
• Daarnaast zal IBN voor gemeenten en andere afnemers activiteiten ontwikkelen die in een
pluspakket afgenomen kunnen worden.
• Tevens wordt praktische uitwerking gegeven aan aspecten van samenwerking en cultuur,
zoals: vertrouwen, aanspreken, leiderschap, eigenaarschap, ontwikkelen, samen leren,
professionalisering, transparantie en open communicatie.
Communicatie
Van het ontwikkelproces, waarvan de afronding is voorzien voor 1 februari 2020, zal een
gezamenlijke bijeenkomst met gemeenteraden deel uitmaken in deze bijeenkomst wordt:
- gedeeld waaraan is gewerkt,
- feedback gevraagd op hetgeen wordt gepresenteerd
- gevraagd met welke verdere zaken er in de uitwerking rekening gehouden moet worden.
Vervolg
De Projectgroep BO krijgt opdracht uiterlijk 1 februari 2020 strategie en opdracht voor het
partnership uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen aan het (regionale) bestuurlijk
overleg. Deze uitwerking moet ertoe leiden dat de bestuurlijke besluitvorming door colleges en
gemeenteraden en de adviestrajecten met de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en de
ondernemingsraad van IBN uiterlijk op 1 oktober 2020 zijn afgerond. Daarmee worden
gemeenten en IBN in staat gesteld voor 1 januari 2021 de nieuwe strategie en opdracht van het
partnership te implementeren.

Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de ssperét ris.
de buroeflneester.

©

C.C. Boode

ï. Bakermans

Pagina 2 van 2

