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Aan de Raad
Voorstel
1. Het beleidsplan re-integratie 2014 -2017 van de gemeente Rheden, met uitzondering van
hoofdstuk 5, van toepassing verklaren in Rozendaal;
2. Het beleidsplan 2008-2011 Re-integratie en Handhaving Wwb intrekken, met uitzondering van de
in het voorstel genoemde onderdelen over Handhaving.
Inleiding
Bijgevoegd treft u aan het Meerjarenbeleidsplan re-integratie 2014-2017 van de gemeente Rheden
(* Bijlage 1). Dit plan vervangt, voor wat betreft het onderdeel re-integratie, het Meerjarenbeleidsplan
Re-integratie en Handhaving Wwb 2008-2011.
Uw raad heeft in zijn vergadering van 16 september 2008 kennis genomen van dit
Meerjarenbeleidsplan en ingestemd met de beslispunten.
In dit beleidsplan 2008- 2011 werden zowel de re-integratie, met nadruk op werk, als de handhaving,
met de nadruk op inkomensvoorziening en rechtmatigheid, behandeld. In een nieuwe beleidscyclus
worden beide onderdelen uit elkaar gehaald. Dit betekent:
1. De re-integratie wordt in een apart beleidsplan behandeld. Dit plan ligt nu voor. In dit nieuwe
Meerjarenbeleidsplan re-integratie wordt alleen gesproken over preventie en handhaving op het
gebied van de arbeids- en re-integratieplicht;
2. Met betrekking tot de Handhaving wordt naar verwachting in 2014 een nieuw
Meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Het gaat dan over handhaving in relatie tot inkomensvoorziening
en rechtmatigheid, bijvoorbeeld handhaving van de inlichtingenplicht of terugvordering. In dit plan
zullen de recente aanscherpingen van het wettelijk handhavingskader verwerkt worden.
De onderdelen over handhaving uit het voorgaande Beleidsplan 2008- 2011 Re-integratie en
handhaving blijven van kracht totdat een nieuw Meerjarenbeleidsplan handhaving is vastgesteld.
Het betreft: hoofdstuk 2, paragraaf 3.4, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 doel 5 tot en met 8.
* Deze onderdelen zijn bijgevoegd (*bijlage 2).
Doelstelling
De centrale doelstelling van het Rhedense re-integratiebeleid is dat iedereen naar zijn of haar eigen
mogelijkheden werkt. We benutten de eigen mogelijkheden van mensen en hun naaste omgeving om
zoveel mogelijk zelf inkomen te verdienen. Waar dat echt nodig is, blijven we een vangnet bieden aan
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de kwetsbare inwoners in de vorm van een uitkering en door ondersteuning bij werk of bij het vinden
van werk. We gaan daarbij uit van de persoonlijke ondersteuningsbehoefte. Omdat elk mens en elke
situatie uniek is, vraagt dit om maatwerk. Paragraaf 3.2 van het meerjarenbel eidsplan bevat de
kaderstellende re-integratiedoelen voor de komende jaren.
In dit voorstel wordt, evenals in 2008, voorgesteld de op Rozendaal van toepassing zijnde onderdelen
over te nemen. Dit omvat het gehele Meerjarenbeleidsplan met uitzondering van hoofdstuk 5 over de
Financiën. Voor een toelichting: zie bij argumenten.
Reactie cliëntenraad
De cliëntenraad Wwb is vanaf een vroeg stadium bij de formulering van het re-integratiebeleid
betrokken. Als vertegenwoordiger van de huidige en toekomstige bijstandscliënten heeft zij kunnen
meepraten en meelezen. Het advies van de cliëntenraad is op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage
gelegd (* Document 1). Dit advies wordt meegenomen in de verdere uitwerking en uitvoering van
het re-integratiebeleid.
Argumenten
Wettelijk kader
Het wettelijk kader voor het meerjarenbeleidsplan re-integratie wordt gevormd door de Wet werk en
bijstand (Wwb).
Het meerjarenbeleidsplan re-integratie geeft de beleidskaders waarbinnen de gemeente Rheden
uitvoering geeft aan de gemeentelijke re-integratietaak uit de Wet werk en bijstand. De beleidskaders
spelen in op de voorgenomen uitbreiding en wijziging van de gemeentelijke verantwoordelijkheden
op het gebied van re-integratie in het wetsvoorstel van de Participatiewet.
Noodzaak nieuw beleidsplan
Er zijn twee redenen om nu een nieuw meerjarenbeleidsplan vast te stellen:
1. Het huidige meerjarenbeleidsplan moet worden geactualiseerd;
2. Het Rijk is van plan om de wetgeving voor re-integratie voor diverse doelgroepen te herijken en te
bundelen in de Participatiewet. Deze wordt naar verwachting per 1 januari 2015 ingevoerd.
Voorliggend beleidsplan haakt in op de voorgenomen wetswijziging.
Gezien de noodzaak van een actueel beleidskader en de tijdsdruk op de voorbereidingen die
getroffen moeten worden voor de invoering van de Participatiewet, is ervoor gekozen toch nu het
meerjarenbeleidsplan re-integratie vast te stellen, op basis van de informatie die wel beschikbaar is.
Hetzelfde heeft uw raad gedaan bij het Wmo-Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Overigens wordt
verwacht dat de hoofdlijnen van de wetswijziging, waarop het beleidskader is gebaseerd, niet
fundamenteel zullen wijzigen. Mocht dat wel het geval zijn, dan zullen wij uw raad hierover zo
spoedig mogelijk informeren en met een aangepast voorstel komen.
Toelichting
Om de re-integratiedoelen de komende jaren te kunnen realiseren, wordt een
dienstverleningsconcept geformuleerd (hoofdstuk 4). Dit verwoordt welke activiteiten de komende
jaren worden ondernomen, voor wie, en welke instrumenten daarvoor ontwikkeld en ingezet
worden. De gemeente Rheden doet dit zo veel mogelijk samen met haar inwoners en
samenwerkingspartners in het sociaal domein. Het dienstverleningsconcept omvat vijf
kernactiviteiten en per kernactiviteit zijn concrete doelstellingen geformuleerd. Deze worden jaarlijks
op operationeel niveau uitgewerkt in een uitvoeringsplan.
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Hoofdstuk 5 niet van toepassing op Rozendaal
Op basis van de gegevens die tot nu toe beschikbaar zijn en een flink aantal aannames, vindt u in
hoofdstuk 5 een voorlopige indicatie van de financiële gevolgen voor de gemeente Rheden. Gezien de
verschillen tussen onze gemeenten, is dit hoofdstuk niet van toepassing in Rozendaal. Bij de
financiële gevolgen vindt u een toelichting op de situatie in Rozendaal.
Financiële gevolgen
Bij de invoering van de Participatiewet worden de re-integratiemiddelen en begeleidingsmiddelen
van de Wwb, Wsw en een gedeelte van de Wajong samengevoegd tot een ongedeeld
re-integratiebudget.
Uitsluitsel over de exacte financiële gevolgen van de Participatiewet geeft het ministerie van SZW
echter pas in de meicirculaire in 2014. Dit betekent dat de exacte financiële consequenties pas bij de
voorjaarsnota 2014 kunnen worden verwerkt.
Wel is van belang, dat de gemeente financiële middelen in de begroting heeft opgenomen ter dekking
van het tekort op Presikhaafbedrijven. Het gaat om € 6.000,- per jaar gedurende de periode 2014-2017
(product 611.10/42.966 Werkgelegenheid/bijdrage tekort Presikhaaf). Hiernaast stelt de gemeente op
jaarbasis € 47.000 beschikbaar als doorbetaling subsidie Presikhaaf (product 611.10/34.300).
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