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Advies over de toekomstige koers WSD

Inleiding
Voor u ligt de notitie “Gezamenlijk doorontwikkelen”, het advies over de toekomstige koers WSD.
Deze notitie is de uitkomst van een gezamenlijk proces van de tien GR gemeenten en WSD. In de
achterliggende anderhalf tot twee jaar hebben we in elke gemeente geëxperimenteerd met één van
de drie prototypen. In juni van dit jaar is er voor elke gemeente een eindrapportage opgesteld en
daarmee is het project prototypen afgerond. Daarnaast zijn er in de maanden juni en juli opnieuw
interviews gehouden met verschillende stakeholders (wethouders, medewerkers gemeente en
Adviesraden Sociaal Domein).
In de notitie leest u op welke wijze de informatie uit de eindevaluaties en interviews is verwerkt tot
een advies. Daarbij wordt duidelijk dat er geen keuze wordt voorgelegd voor één van de
prototypen, maar dat de ervaringen en ontwikkelde methodieken en instrumenten leiden tot een
advies van gezamenlijk doorontwikkelen. Dit advies is gebaseerd op de analyse van de
eindevaluaties en de rode draad uit de dertig interviews met stakeholders. Het is een objectieve
weergave van de ervaringen en hetgeen gezegd is.
De in de notitie geformuleerde ambitie is de gedeelde ambitie van alle stakeholders. Deze is als
volgt gedefinieerd: Iedereen doet mee naar vermogen, waarbij meedoen belangrijker is dan alleen
het hebben van betaalde arbeid.
In het advies is getracht de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten als basis te
gebruiken voor het formuleren van de koers voor WSD. Het advies valt in drie delen uiteen:

Ontwikkel gezamenlijk (gemeente en WSD) de lokale infrastructuur door.

Ontwikkel een WSD breed expertisecentrum.

Ontwikkel de plusdiensten verder door.
Advies Dagelijks Bestuur WSD
In haar vergadering van 20 september heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van WSD de notitie
besproken. De tekstuele opmerkingen zijn in bijgevoegde notitie verwerkt.
Het DB van WSD staat unaniem achter het advies en stelt het Algemeen Bestuur (AB) van WSD
voor het advies over te nemen en overeenkomstig een voorgenomen besluit voor te leggen aan
colleges en raden van de tien GR gemeenten voor een zienswijze. Het AB van WSD zal dan in haar
vergadering van maart 2020 definitief besluiten over de toekomstige koers van WSD.
Het DB onderschrijft de in het advies opgenomen ambitie en stelt voor om in het collectief het
break even scenario (= aantal doelgroepmedewerkers ultimo 2014) te realiseren. Tevens wordt
voorgesteld per gemeente, samen met WSD, invulling te geven aan de geformuleerde ambitie. We
spreken elkaar aan op de realisatie break even scenario en stimuleren elkaar om inhoud te geven
aan de ambitie. Daarmee wordt de basisdienstverlening, inclusief het doorontwikkelen van het
expertisecentrum, financieel mogelijk gemaakt. De plusdiensten worden kostendekkend
aangeboden.
Het DB wil graag de positie van WSD gebruiken om als gemeenten gezamenlijk op te kunnen
trekken en de krachten te bundelen.
Vervolgproces
Op 23 oktober 2019 wordt de notitie besproken in het Algemeen Bestuur en verzocht om een
voorgenomen besluit. Op 30 oktober 2019 vindt de vijfde en laatste raadsinformatiebijeenkomst
plaats in De Enck in Oirschot. Vervolgens hebben de tien gemeenten tot 14 februari 2020 de
gelegenheid hun zienswijze uit te brengen (raad en college), waarna medio maart 2020 het
Algemeen Bestuur van WSD tot een besluit zal komen.

In de laatste raadsinformatiebijeenkomst is gevraagd naar vergelijkbare cijfers van gemeenten.
Het DB van WSD vindt dat het weinig zinvol is deze op te leveren nu er niet gekozen wordt voor
één van de prototypen, maar een advies op gezamenlijk doorontwikkelen wordt gegeven.
Bovendien is het bijzonder moeilijk de gevraagde informatie samen te stellen, omdat de
experimenten per gemeente inhoudelijk fors verschillen.
Nadere toelichting
De basis voor het vervolgtraject wordt gevormd door de gezamenlijke ambitie. Invulling daarvan
zal bijdragen aan de ontwikkeling van integraliteit binnen het sociaal domein. Daarbij wordt
nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de transformatie binnen de gemeenten.
Uitgangspunt bij het gezamenlijk verder doorontwikkelen is dat er geen extra middelen worden
gevraagd van gemeenten. De financiële doorrekening in de notitie is een gevoeligheidsanalyse en
geen begroting. Ingeschat wordt wat het financieel effect is van het doorontwikkelscenario, waar
break even ligt en wat de gevolgen zijn bij een 80% variant. Door te besluiten om in het collectief
voor 100% (break even) te kiezen en elkaar te stimuleren om de ambitie inhoud te geven, creëren
de GR gemeenten ruimte en vertrouwen om gezamenlijk aan de slag te gaan.
Het geformuleerde advies krijgt een vervolgproces, waarin per gemeente een plan van aanpak
geschreven wordt. In dat plan moet duidelijk worden welke gezamenlijke ambitie voor die
gemeente en WSD wordt geformuleerd en hoe deze lokaal inhoud gaat krijgen. Eind derde kwartaal
2020 worden de plannen per gemeente getoetst aan het voorliggende advies (ambitie en doelen),
waarna de uitvoering kan worden opgepakt.
De fase van doorontwikkeling vraagt investeringsruimte. De kosten daarvan zijn voorlopig geschat
op € 2,6 miljoen in de periode 2021 t/m 2026. Het DB van WSD adviseert het AB van WSD om
hiervoor een budget beschikbaar te stellen uit de algemene reserves van WSD.
De invulling van de besluitvorming vraagt naar alle waarschijnlijk aanpassing van de inhoud van de
GR WSD. Naar verwachting zullen eind 2020 tekstvoorstellen gedaan kunnen worden en kan
daarna de procedure voor wijziging worden opgestart.
Tot slot
Het DB van WSD is van mening dat er een goed advies voor ligt, dat als basis kan dienen voor het
doorontwikkelen van partnerships tussen gemeenten en WSD. Het advies bevat een heldere
gezamenlijke ambitie, namelijk iedereen doet naar vermogen mee, waarbij meedoen belangrijker is
dan alleen het hebben van betaalde arbeid.
Met enerzijds een basisdienstverlening en anderzijds de plusdiensten bieden de gemeenten WSD
langjarig zekerheid.
Door gezamenlijk, op innovatieve wijze, op zoek te gaan naar oplossingen binnen de 3
Decentralisaties, creëren gemeenten en WSD de benodigde ruimte om inhoud te geven aan de
transformatie.
Voorstel
Voorgesteld wordt:

Kennis te nemen van deze notitie en het daarin geformuleerde advies.

De notitie in zijn geheel over te nemen als een voorgenomen besluit van het AB.

De geformuleerde ambitie te koppelen aan het break-even scenario in het collectief.

Het document en uw voorgenomen besluit aan te bieden aan de colleges en raden van de
10 GR gemeenten voor het uitbrengen van een zienswijze.

De colleges en raden daarvoor de gelegenheid te bieden tot 14 februari 2020.

De GR WSD te handhaven en eind 2020 aan te passen aan de nieuwe opdracht vanuit de
deelnemende gemeenten.

In de GR de doelgroep oud Wsw (inclusief overdracht beschikbare middelen gemeenten) en
de nieuwe doelgroep Participatiewet uit te voeren.

Het voornemen kenbaar te maken een budget te creëren uit de algemene reserves van
WSD van vooralsnog € 2,6 miljoen voor de periode 2021-2026, ter ondersteuning van de
doorontwikkelplannen.

