Maatwerkovereenkomst Druten 2019
Partijen
Gemeente Druten te dezer zake krachtens artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de burgemeester en de gemeentesecretaris, handelende ter uitvoering van het
besluit van het college van Burgemeester en wethouders d.d 29 januari 2019 hierna te noemen:
'gemeente';

En
WerkBedrijf: het openbaar lichaam de modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,
te dezer zake vertegenwoordigd door de voorzitter H. Bruls, handelende ter uitvoering van het besluit
van het Dagelijks Bestuur d.d. 20 december 2018, en de aan haar in artikel 5 van de MGR Rijk van
Nijmegen opgedragen taken, hierna te noemen: ‘WerkBedrijf’;
Hierna gezamenlijk te noemen: ‘partijen’,
Overwegende;
•

•
•

dat door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Druten, Druten,
Druten, Mook en Middelaar, Berg en Dal, Nijmegen en Wijchen een MGR is opgericht ter
uitvoering van onder andere de aan haar opgedragen taken in het kader van artikel 7 van de
Participatiewet;
dat de module WerkBedrijf de organisatorische eenheid is die deze taken op het domein van
Werk binnen de MGR uitvoert;
dat met deze maat- en meerwerkovereenkomst afspraken worden gemaakt in aanvulling op de
regeling, basisdienstverleningsovereenkomst en begroting van de MGR.

Komen partijen als volgt overeen:

Artikel 1.
Aanvulling op basisdienstverlening
De algemene opdracht aan WerkBedrijf is vastgelegd in de basisdienstverleningsovereenkomst afgesloten
tussen gemeente en WerkBedrijf. De bepalingen van de basisdienstverleningsovereenkomst zijn van
toepassing op onderhavige overeenkomst, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
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Artikel 2.
Verantwoording en rapportage
Verantwoording van de resultaten aan de gemeenten vindt één keer per kwartaal plaats. In het
informatieprotocol is afgesproken welke rapportagemomenten er zijn. In de bijlage 1 bij deze
overeenkomst zijn de prestatie-indicatoren opgenomen. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst
is het mogelijk hier met wederzijdse toestemming wijzigingen in aan te brengen.
Artikel 3.
Verplichtingen WerkBedrijf
De gemeente hevelt haar Participatiebudget over naar WerkBedrijf ten behoeve van de dienstverlening
die bestaat uit het basisdienstverleningspakket zoals vastgelegd in de basisdienstverleningsovereenkomst
en maatwerk zoals dat tussen beide partijen in deze overeenkomst wordt afgesproken.
Voor 2019 zijn in het kader van het maatwerk de volgende afspraken overeengekomen:

a. Basis dichtbij

Vanuit de basisdienstverlening is al een consulent aanwezig voor de intake van kandidaten die bij
het WerkBedrijf worden aangemeld. Wij breiden dit uit met een dagdeel per week voor een
bedrijfsdienstverlener in Druten. Zij is aanspreekbaar voor inkomensconsulenten over de
trajecten die hun klanten bij het WerkBedrijf volgen en stemt met hen af over vervolgstappen
naar werk. Daarnaast voert de bedrijfsdienstverlener ook in Druten gesprekken met kandidaten
en waar wenselijk met Drutense werkgevers.

b. Begeleiding doelgroep wijkgericht beheer Druten
In het wijkgericht beheer van de openbare ruimte in Druten worden ca. 25 mensen uit de
Participatiewet en Wsw opgenomen. WerkBedrijf levert gedurende 2019 begeleiding aan deze
doelgroep. Het kan gaan om voormannen, een werkcoach en wellicht om extra begeleiding bij
plaatsingen van kandidaten beschut nieuw. De exacte invulling krijgt vorm als de samenstelling
en bezetting van de groep helder zijn.

Artikel 4.
Verplichtingen Gemeente
De gemeente draagt zorg voor het aanleveren van informatie en bestaande afspraken die relevant zijn
voor de uitvoering van de lokale afspraken genoemd in artikel 3.

Artikel 5.
Financiering
Aanvullend op de financiële afspraken uit de basisdienstverleningsovereenkomst worden de lokale
afspraken gedekt uit het budget Maatwerk. Voor Druten bedraagt dit budget in 2019 € 47.565.
Artikel 6.
Wijziging
6.1
Wijziging maatwerkovereenkomst tussentijds
Tussentijds wijzigen van deze overeenkomst is mogelijk mits schriftelijk overeengekomen door beide
partijen.
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6.2
Beëindiging dienstverleningsovereenkomst
Bij uittreding van de gemeente uit de MGR Rijk van Nijmegen eindigen zowel de
basisdienstverleningsovereenkomst als deze overeenkomst van rechtswege op de datum van uittreding.
Met dien verstande dat over de financiële afwikkeling van de lopende trajecten separaat afspraken
worden gemaakt.

Artikel 7.
Slotbepalingen
7.1
Ingangsdatum overeenkomst
Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2019.
7.2
Citeertitel
Deze overeenkomst wordt aangehaald als de Maatwerkovereenkomst Druten 2019.

Plaats en datum

Plaats en datum

…………………………………………………….

Nijmegen, 20 december 2018

Namens gemeente Druten:

Namens MGR:

H.M.F. Bruls

Burgemeester van Druten

Voorzitter MGR
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