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Aan de Raad, 
Inleiding 
In het 3 e kwartaal van 2015 hebben de colleges en raden ingestemd met het visiedocument betreffende 
de herstructurering van de WVS-groep en de ketensamenwerking met de Werkpleinen ISD Brabantse 
Wal en Hart van West-Brabant (hierna Werkpleinen). Vervolgens is een vervolg-bestuursopdracht 
geformuleerd voor de uitwerking op dit visiedocument. De nieuwe projectleider is per maart 2016 
gevraagd om als eerste stap in het vervolgproces te komen met een plan van aanpak voor de komende 
periode. Dit plan van aanpak is genaamd "Agenda herstructurering WVS en ketensamenwerking 
Participatiewet" (hierna de Agenda). 

Doel 
De gemeenteraad informeren en zoveel mogelijk betrekken bij het vervolg van het 
herstructureringsproces van het herstructureringstraject WVS-groep in samenwerking met de gemeenten 
en Werkpleinen. 

Informatie 
Op 7 april j l . is gestart met een kick-off bijeenkomst, waarbij zowel de bestuurders/portefeuillehouders als 
de ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de gemeenten, de werkpleinen en WVS-groep aanwezig. De 
vastgestelde visie (uit het rapport/plan van aanpak Herstructurering WVS) was daarbij uitgangspunt. De 
Kick-off bijeenkomst heeft, in termen van voortschrijdend inzicht, realisme en haalbaarheid, geleid tot 
meer scherpte en nuance op/verfijning van de vastgestelde visie aan de hand van dialoog op 
verschillende scenario's. Daarnaast is de drive en wens van de bestuurders om 'meters te maken' 
expliciet uitgesproken. 

Deze Agenda is het vervolg op het Plan van Aanpak Herstructurering WVS (rapportage Van Oorschot) en 
een resultante van de kick-off bijeenkomst. Het vormt een spoorboekje op aanpak, tempo en resultaten 
om te komen tot herstructurering van de WVS-groep en het organiseren van één ketenproces met de 
werkpleinen, welke gezamenlijk de uitvoering van de volledige Participatiewet voor de gemeenten voor 
hun rekening nemen. Het geeft aan welke stappen er in 2016 concreet gezet worden en geeft tevens een 
doorkijk op benodigde activiteiten in de jaren daarop volgend. 

Middels de bijgevoegde informatiebrief wordt u verder geïnformeerd over de verschillende zaken in de 
uitvoering. 

Kosten 
Tijdens de kick-off bijeenkomst op 7 april j l . is gebleken dat er op een aantal onderdelen in het proces 
waarschijnlijk vervangingsbudget nodig is. Dit heeft te maken met een aantal trekkers of leden van 
werkgroepen die door hun forse inzet mogelijk in de knel komen met hun reguliere taken bij de 



gemeenten of de uitvoeringsorganisaties. Afgesproken is dat in bijzondere gevallen gedeeltelijke 
vervanging op de reguliere taak mogelijk moet zijn. Dit om te voorkomen dat het project in gevaar komt 
(gemeenten leveren onvoldoende omdat ze anders going concern in de knel komen) en om ervoor te 
zorgen dat de deelnemers in dit project uit de eigen organisaties komen (geen vervanging in het project, 
maar op de reguliere taak). Momenteel is sprake van in ieder geval één gerichte vervangingsvraag. 

Daarnaast is er behoeft aan een werkbudget om gedurende het proces extra inzet te kunnen 
plegen/expertise te kunnen inzetten waar nodig, dan wel bijeenkomsten te organiseren, 
communicatiemiddelen in te zetten, etc. Om te voorkomen dat er per inzet een separaat traject van 
budget aanvragen moet worden opgestart, wordt verzocht hiertoe een budget aan de voorkant 
beschikbaar te stellen á C 300.000. Voor de gemeente Steenbergen betekent dit een bedrag van 6 
15.396. De inschatting van het werkbudget is gebaseerd op basis van ervaringen uit soortgelijke eerdere 
projecten en een inschatting van aanvullende specifieke kennis en ervaring die nodig zijn om een 
dergelijk groot en complex proces te organiseren. 

Planning en besluitvorming 
In de Agenda is een uitgebreide planning opgenomen. Middels een raadsinformatiebijeenkomst zal uw 
raad geïnformeerd worden over de voortgang van het herstructureringsproces van de WVS-groep. 
Hierover krijgt uw raad nog bericht. Daar waar wijzigingen de bevoegdheid van de gemeenteraad 
betreffen zullen separate raadsvoorstellen worden voorbereid. 

Afsluiting en ondertekening 

de lo 

2 


