c. B en W vergaderingen - 2439

r

Collegevoorstel

M
0

ÃÖV)

Nummer:

"

«

Z*
„

w2`“l

J

Onderwerp
Uitvoering Participatiewet vanaf 1-1-2016

E
U
U

Openbaar
Niel Openbaar
Vertrouwelijk

Besluit
conform
U conform met opmerkingen
U aangehouden
U niet conform
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1. De uitvoering (gedeeltelijk) opdragen aan de fusieorganisatie WEDEO/|SWllDoetinchem

2. De taken die niet opgedragen worden aan de fusieorg binnen de eigen organisatie uitvoeren.
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Samenvatting:

Met ingang van 1 januari 2016 houdt het lSWl op te bestaan. Voor de uitvoering van de
Participatiewet is gekozen om een aantal taken zelf uit te voeren en de overige taken uit te besteden
middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan de fusieorganisatie WedeollSWi/Doetinchem
Op basis van het huidige transitieplan van Hameland wordt de gemeente vanaf 1 januari 2016
werkgever van de huidige medewerkers in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening De
gemeente neemt deze taak op zich. (indien de planning van Hameland wordt aangepast schuift de
uitvoering van de taken van de Wet Sociale Werkvoorziening automatisch hiermee op)
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Inleiding
Met ingang van 1 januari 2016 houdt het ISWI op te bestaan. Voor de uitvoering van de
Participatiewet is gekozen om een aantal taken zelf uit te voeren en de overige taken uit te besteden
middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan de fusieorganisatie WedeollSWllDoetinchem)
Op basis van het huidige transitieplan van Hameland wordt de gemeente vanaf 1 januari 2016
werkgever van de huidige medewerkers in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. De
gemeente neemt deze taak op zich (Indien de planning van Hameland wordt aangepast schuift de
uitvoering van de taken van de Wet Sociale Werkvoorziening automatisch hiermee op).
Argumenten

In de afgelopen periode is er koers gezet op het aansluiten bij SDOA. Na een uitgebreid
voorbereidingstraject hebben de onderhandelingen met SDOA niet tijdig tot het gewenste resultaat
geleid.
Derhalve is onderzocht wat de alternatieven zijn
Vanuit deze alternatieven is gekozen om de uitvoering van de Participatiewet voor 2016 bij het lSWl te
laten, oftewel aan te sluiten bij de fusieorganisatie WEDEO/lSWllDoetinchem. De motivatie om nu
deze keuze te maken is gebaseerd op de continuïteit van de dienstverlening aan de burgers en
¿nancieel
blijven we binnen de begroting 2016
Er wordt voorgesteld om te kiezen voor een DVO voor een periode van 1 jaar. De keuze voor een
DVO heeft te maken met het verzoek van uw raad om niet direct weer in een GR te stappen Een
DVO geeft ons de mogelijkheid om in de toekomst een afweging te maken of dit een goed model is of
dat een GR toch beter past. Andersom is niet realistisch.
Een ander argument om op dit moment voor een DVO te kiezen zijn de ontwikkelingen ln de
Participatiewet. Door de ontmanteling van Hameland komen er extra taken naar de gemeente. Op dit
moment is nog onduidelijk hoe we in de toekomst met deze taken om willen gaan. Hiervoor zijn de
werkgroepen aan de slag binnen Hameland Op basis van de adviezen van deze werkgroepen
worden er keuzes gemaakt.
Bij de huidige deelnemers aan de GR gaat de voorkeur er naar uit dat de gemeente Aalten aansluit
middels een DVO. De besluitvorming bij de deelnemende gemeenten is een langdurig proces
geweest. Een nieuw element, de gemeente Aalten, toevoegen op het laatste moment verstoort het
afrondende proces en dat is niet wenselijk voor de deelnemende gemeenten.
Op 9 november is bestuurlijk afgesproken om de DVO variant uit te werken en dat er voor 1 mei 2016
besluitvorming plaatsvindt over de wel of niet voortzetting van de samenwerking in 2017 en in welke
vorm. Daarnaast zullen de opties SDOA en (gedeeltelijk) zelf uitvoeren van de Participatiewet bij de
afweging worden meegenomen.
Het bestuur van de fusieorganisatie heeft ingestemd met de toetreding van de gemeente Aalten tot de
fusieorganisatie middels een DVO. Het concept DVO wordt zo spoedig mogelijk aan uw college
voorgelegd. De DVO zal aangeleverd worden door Proofadviseurs (juridisch en management
adviseurs voor de publieke sector)
Een alternatief is om in te gaan op het aanbod van SDOA. Gezien het verloop van dit proces staan wij
op dit moment deze keuze niet voor.
Een ander alternatief is om een groter gedeelte zelf uit te voeren (de claimbeoordeling) en de
volledige backof¿ce (uitkeringsadminisiratie en de gehele ¿nanciële afwikkeling) aan een marktpartij
uit te besteden. Op dit moment is de tijd erg krap om dit proces nog zorgvuldig te doorlopen. Bij de
de¿nitieve
keuze in het voorjaar van 2016 worden deze opties nader uitgewerkt.
Door te kiezen voor een DVO met de GR in West continueren wij de huidige dienstverlening aan onze
burgers en “kopen” we meer tijd om een de¿nitieve keuze zorgvuldig voor te (blijven) bereiden.
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Financiële consequenties.
Tot op heden is de afspraak dat de uitvoeringskosten 2014 worden gehanteerd voor de berekening
van de kosten. ln de begroting 2016 is hienmor een bedrag opgenomen van G 904.000,00.
Ten aanzien van de VPB blijven de risicds beperkt tot de uit te besteden re-integratietaken. Deze
taken kunnen ook door een commercieel bedrijf worden uitgevoerd. Alle overige taken zijn puur
publleksrechtelíjke taken en is de VPB niet van toepassing.
De VPB kosten worden nu ingeschat op E 60.000,00,

Intern overleg gevoerd met: (Afd.; Team; Persoon.)
Overlegpunten: A. Roerdink (Welzijn Onderwijs) B. Wolsink. L. Freijer (P&0) W. van Dijk(FB|)
(genoemde personen maken allemaal deel uit van werkgroep Participatie) H. Visser (Juridisch)

Participatie en Communicatie
Met het ISWI in overleg voor een communlcalletralect
naar de ullkeringsgerechtigden uit de
gemeente Aalten en algemene informatie naar de burgers ln Aalten.
Vervolgstappen inclusief tildspad
Behandeling voorstel in RTG van 30 november 2015 en ln de raad van 16 december 2015.
Bijlagen

Notitie Uitvoering Partlclpatiewet
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