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Geacht bestuur,
Wij hebben kennis genomen van uw brief van 30 november 2016. In deze brief presenteert u de
kaders voor de begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018. Wij kunnen, op hoofdlijnen, in
stemmen met deze kaders. De platformfunctie ontwikkelt zich zoals wij ons dat ook voorstellen
in onze eerdere zienswijze. Tevens hechten wij aan één financieel kader voor de hele participatieketen. Zo halen wij het maximale uit onze dienstverlening aan bedrijven en kandidaten.
Naast deze instemming op hoofdlijnen willen wij ook nadrukkelijk een aantal zorgpunten en vragen onder uw aandacht brengen. Wij gaan daarbij niet in op de module IRvN. Wij nemen daar
immers op dit moment niet aan deel. Wel werken wij steeds intensiever samen met gemeente
Druten. Mocht dit leiden tot een besluit alsnog deel te nemen aan de IRvN, dan zullen wij ons
nader verdiepen in de ontwikkelingen in deze module.
Voor de module WerkBedrijf vragen wij nadrukkelijk aandacht voor onderstaande punten. Wij
gaan er vanuit dat u deze zult meenemen in uw afwegingen voor en uitwerking van de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018. In onze zienswijze op deze nota’s zullen wij
op onderstaande punten terugkomen, indien noodzakelijk.
 De financiële gevolgen van de CAO lonen 2016 en de hogere kosten SW zijn structureel.
Voor begrotingsschijf 2017 en verdere jaren zijn deze meerkosten SW nog niet verwerkt in
de begroting van de MGR. Het is noodzakelijk om de gevolgen van de begrotingswijziging
2016 te verwerken in een begrotingswijziging 2017 en de primitieve (nog op te stellen) begroting 2018.
 Eind november 2016, nadat u uw kaders had vastgesteld, is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel over de verplichte aanbieding van beschut werk en de aanpassingen in de participatiewet. De gemeenten (hier het Werkbedrijf) zijn verplicht beschut werk
aan te bieden ‘aan personen van wie is vastgesteld dat zij alleen in een beschutte omgeving
mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben’. Wij gaan er van uit dat u de gevolgen van deze wetswijziging voor ons WerkBedrijf toelicht in uw begroting 2018. Daarbij hoort in onze
ogen een nieuwe schatting van het aantal in te zetten beschutte werkplekken in 2017 en
verder en de financiële consequenties.
 Wij dringen er op aan dat u ons als raad meeneemt in uw inhoudelijke afwegingen omtrent
de hoogte van de bijdrage die het WerkBedrijf ontvangt voor uitvoering en regie van arbeidsmatige dagbesteding.
 U schrijft in uw brief dat u het maatwerk wilt beperkten tot drie soorten projecten. Wij hech-
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ten sterk aan een “couleur locale’ in onze gemeente. Wij zijn van mening dat dit de zichtbaarheid en effectiviteit van het re-integratiebeleid in onze gemeente versterkt. Wij willen de
beperking van de mogelijkheden van het maatwerk nader onderbouwd zien. Daarbij speelt
mee dat de omvang van het maatwerkbudget de eerste jaren alleen maar zal groeien. De
langlopende verplichtingen worden immers stelselmatig afgebouwd. Wij vragen ons tevens af
of deze beperking ook geldt voor het zogenaamde meerwerk.
U geeft aan de kaders van de regionale Adviesfunctie te volgen bij het opstellen van de begroting. U heeft dit in uw brief nog niet vertaald naar vastgestelde BRN-normen. Wij willen
dit terugzien, in het bijzonder voor wat betreft uw overheadkosten, in de ontwerpbegroting.
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