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Beantwoording vragen van de VVD over uitvoering Participatiewet VVD.

Aanleiding
Onze fractie heeft naar aanleiding van de RTG Samenleving nog enkele nadere vragen
over het voorstel ‘uitvoering participatiewet’. Deze vragen hebben met name betrekking
op de personele consequenties. Vanuit Hameland komt een deel van het personeel ter
grootte van 13,4 FTE bij de gemeente Aalten in dienst. Gedeeltelijk worden deze
mensen bij SDOA gedetacheerd voor de uitvoering van de participatiewet. De
beëindiging van de gemeenschappelijke regeling van het ISWI heeft geen personele
consequenties voor onze gemeente. In de notitie merkt u op dat fusieorganisatie Laborijn
alle re-integratietaken gaat uitvoeren voor maximaal € 900.000,-. Dit lijkt strijdig met de
toelichting eerder in de tekst met ‘wat wij zelf gaan doen’, vanwege de participatiewet.
Wij maken uit het voorstel op dat wij als gemeente Aalten de uitvoering van beleid en
taken in het Sociaal Domein nu op drie plekken, los van elkaar gaat uitvoeren. Een deel
vanuit onze gemeente zelf, een deel vanuit SDOA en een deel vanuit Laborijn. Is dit
correct en hoe blijft de eenheid en de control in uitvoering dan behouden?
Hoe worden de 13,4 FTE over de verschillende plekken ingezet? Kunt u ons een nadere
duiding geven in aantallen FTE met bijbehorende taken? Aangezien de mensen per 1
januari deze taken moeten uitvoeren, zal dit inmiddels toch bekend zijn.
De Hameland-medewerkers komen in dienst bij de gemeente Aalten. Welke loonsom
brengt dit met zich mee? Staan er opbrengsten tegenover, vanwege de detachering bij
SDOA? En wat is het nettoresultaat onderdeel van de ontmantelingskosten van
Hameland die wij als gemeente Aalten moeten bijdragen? Onder welke post kunnen wij
dit in de begroting vinden?
Graag zien wij volledige beantwoording van onze vragen spoedig tegemoet en tenminste
voor de raadbehandeling.
Inhoud mededeling
Bij Hameland werkt plus minus 63 FTE in vaste dienst.
De gemeente Aalten is voor 21% participant in Hameland. Vanuit het transitieplan is het aandeel voor
de gemeente Aalten maximaal 13,4 FTE.
Dit wil niet zeggen dat deze mensen ook in dienst komen bij de gemeente Aalten.
Er is sprake van natuurlijk verloop. Daarnaast gaat het ontwikkelbedrijf en detacheringen over naar
SDOA. Vooralsnog blijft beschut binnen minimaal tot 1 januari 2017 operationeel en dient er ook
‘concern’-personeel beschikbaar te blijven.
Hoeveel en wanneer het personeel overkomt naar de gemeenten is nog niet duidelijk.
In het transitieplan is de datum van 1 april 2016 genoemd. Dit zal niet voor het volledige personeel
gelden zoals uit het bovenstaande blijkt.
In principe geldt dat er sprake is van mens volgt werk. Dit zal dan ook het uitgangspunt zijn. Hoe dit in
de praktijk gaat uitpakken is afhankelijk van welke personen met welke voormalige taken over komen
naar de gemeente Aalten.

Indien dat duidelijk is zal ook duidelijk worden welke loonsom dit met zich mee gaat brengen. Als er
sprake is van detacheringen dan staan daar inkomsten tegenover. De loonkosten van deze personen
zitten nu verdisconteerd in de kosten voor Hameland zoals die in de begroting zijn opgenomen.
Wat het nettoresultaat gaat worden van de ontmanteling Hameland is nog niet bekend. De meerderheid
van de deelnemende gemeenten binnen de GR Hameland (Aalten had hierin op basis van het
raadsbesluit een minderheidsstandpunt) hebben hiervoor een bedrag van € 10.583.000 beschikbaar
gesteld. Voor Aalten betekent dit een bedrag van € 2.295.511. Dit bedrag is middels een voorziening
opgenomen in de najaarsnota.
Laborijn gaat alle re-integratietaken uitvoeren die het ISWI in 2015 voor de gemeente Aalten deed. Dit
betekent dat ze zich richten op de doelgroepen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. De
voormalige fase 1 en 2 klanten.
In 2015 hebben we de re-integratietaken, (het voorkomen van sociaal isolement en het zoveel mogelijk
zelfstandig participeren in onze samenleving) zelf opgepakt. Dit blijven we in 2016 doen.
In 2015 werden de taken in het kader van de Participatiewet op 3 verschillende plaatsen uitgevoerd.
Bij Hameland, bij het ISWI en bij de gemeente Aalten zelf. Voor 2016 zal dit op minimaal 4 plaatsen zijn
namelijk Hameland (beschut binnen), SDOA (het ontwikkelbedrijf en detacheringen), Laborijn (de
voormalige ISWI taken) en de gemeente Aalten (mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt).
Dit is voor de langere termijn geen gewenste situatie.
Voor de zomer van 2016 kunt u voorstellen verwachten om tot een meer gestroomlijnde uitvoering van
deze wet te komen.
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Uitvoering Participatiewet
Onze fractie heeft naar aanleiding van de RTG Samenleving nog enkele nadere vragen
over het voorstel ‘uitvoering participatiewet’. Deze vragen hebben met name betrekking
op de personele consequenties. Vanuit Hameland komt een deel van het personeel ter
grootte van 13,4 FTE bij de gemeente Aalten in dienst. Gedeeltelijk worden deze
mensen bij SDOA gedetacheerd voor de uitvoering van de participatiewet. De
beëindiging van de gemeenschappelijke regeling van het ISWI heeft geen personele
consequenties voor onze gemeente. In de notitie merkt u op dat fusieorganisatie Laborijn
alle re-integratietaken gaat uitvoeren voor maximaal € 900.000,-. Dit lijkt strijdig met de
toelichting eerder in de tekst met ‘wat wij zelf gaan doen’, vanwege de participatiewet.
Wij maken uit het voorstel op dat wij als gemeente Aalten de uitvoering van beleid en
taken in het Sociaal Domein nu op drie plekken, los van elkaar gaat uitvoeren. Een deel
vanuit onze gemeente zelf, een deel vanuit SDOA en een deel vanuit Laborijn. Is dit
correct en hoe blijft de eenheid en de control in uitvoering dan behouden?
Hoe worden de 13,4 FTE over de verschillende plekken ingezet? Kunt u ons een nadere
duiding geven in aantallen FTE met bijbehorende taken? Aangezien de mensen per 1
januari deze taken moeten uitvoeren, zal dit inmiddels toch bekend zijn.
De Hameland-medewerkers komen in dienst bij de gemeente Aalten. Welke loonsom
brengt dit met zich mee? Staan er opbrengsten tegenover, vanwege de detachering bij
SDOA? En wat is het nettoresultaat onderdeel van de ontmantelingskosten van
Hameland die wij als gemeente Aalten moeten bijdragen? Onder welke post kunnen wij
dit in de begroting vinden?
Graag zien wij volledige beantwoording van onze vragen spoedig tegemoet en tenminste
voor de raadbehandeling.
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