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Informatie ten behoeve van de gemeenteraad
De module WerkBedrijf van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR)
voert voor ons en zes andere gemeenten de re-integratietaken uit voor werkzoekenden die van de
gemeente een uitkering ontvangen. We financieren dit met het participatiebudget wat we van het Rijk
ontvangen. Om dit juridisch en inhoudelijk goed vast te leggen sluit het college twee
dienstverleningsovereenkomsten (DVO) af met de MGR. Het overgrote deel van deze dienstverlening is
voor alle betrokken gemeenten hetzelfde. Dit regelen we in de DVO basisdienstverlening. Deze DVO
vloeit voort uit het regionaal beleidskader, dat door betrokken gemeenten gezamenlijk wordt
opgesteld. Aangezien de raden halverwege 2019 een nieuw beleidskader opstellen, blijft de DVO
basisdienstverlening voor 2019 ongewijzigd (zie bijlage 2); de colleges hoeven deze niet te
ondertekenen, het dagelijks bestuur van de MGR heeft deze vastgesteld.
Alle gemeenten leggen daarnaast, voor een klein deel van de besteding van hun participatiebudget,
lokale afspraken rondom arbeidsbemiddeling vast. Dit doen wij in de ‘Maatwerkovereenkomst Druten
2019’ (bijlage 1). In deze DVO zetten wij onze lijn van 2018 door. Wij hebben in deze DVO vastgelegd
dat;



Het WerkBedrijf 1 dagdeel per week een bedrijfsdienstverlener in Druten levert: zo kunnen
betrokken professionals snel met elkaar schakelen (€ 18.000,-)
Het WerkBedrijf begeleiding biedt aan de ca.25 kandidaten uit de Participatiewet en de Wsw die
deelnemen in het ‘wijkgericht werken’ (€ 29.565,-). Zo integreren we de dienstverlening die we
eerder boden in ons ‘zwerfafvalteam’ in het ‘wijkgericht werken’.

Conform afspraken en onze begroting 2019 maakt Druten zijn gehele participatiebudget over naar ons
WerkBedrijf. In 2019 is het participatiebudget voor Druten begroot op € 332.634,-. Het overgrote deel
van dit budget (€ 285.069,-) is de Drutense bijdrage aan de basisdienstverlening van het WerkBedrijf.
Het restant, € 47.565,-, vormt de ruimte voor lokale afspraken.
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