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Aanleiding
Naar aanleiding van de behandeling van de kadernota Naar één organisatie voor werk in de sessie van
7 juni 2012 is besloten een toelichting op te stellen aanvullend op de kadernota op de volgende
onderdelen:
Wet SUWI
De aanleiding om samen te gaan werken op het gebied van werk vindt zijn oorsprong in de Wet Suwi.
Deze wet verplichtte de gemeente en het UWV Werkbedrijf om samen te gaan werken op het
Werkplein. Voordat we daar in Velsen goed gevolg aan hebben kunnen geven kwam de Wet Werken
naar Vermogen in beeld en trok het UWV Werkbedrijf zich terug uit de IJmond.
De WWNV bundelde de doelgroepen van de sociale werkvoorziening met arbeidsvermogen, de
wajong met arbeidsvermogen en de Wet Werk en Bijstand. Samen werken met de Meergroep en de
andere gemeentes in de IJmond leek een logische keuze met twee voordelen. Het eerste voordeel is dat
het bundelen van de krachten op de werkgeversbenadering en de arbeidstoeleiding van mensen met
een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt de kans op een succesvolle plaatsing vergroot. Het
tweede voordeel is dat samenwerken ervoor zorgt dat we meer kunnen doen met minder en beter in
staat zijn de bezuinigingen op het sw-budget en het re-integratiebudget op kunnen vangen.
Nu de WWNV is ingetrokken en de bezuiniging op het sw-budget grotendeels is vervallen zijn de
meerwaarde van en de financiële noodzaak tot samenwerken nog steeds aanwezig. Het reintegratiebudget is immers dit jaar al gehalveerd. Door samen op te trekken richting werkgevers en
onze krachten op het gebied van re-integratie te bundelen kunnen we meer doen met minder geld.
Uitvoeringskosten
Op pagina 25 van de kadernota staan onder het kopje Budgettaire oormerken vermeld dat de reintegratie gedeeltelijk wordt gefinancierd met uitvoeringskosten en gedeeltelijk met geoormerkt geld
voor de specifieke taak van re-integratie. In de alinea wordt geadviseerd een bedrag ter beschikking te
stellen aan de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op basis van een voorlopige begroting voor de
diverse posten. Een nadere uitwerking hiervan wordt opgenomen in het businessplan.
Uitgangspunt voor de samenwerking is dat deze budgettair neutraal word uitgevoerd. De genoemde
uitvoeringskosten betreffen de kosten van de uitvoerende medewerkers. Deze worden in principe
vanuit de organisatie betaald. Het is echter ook mogelijk om werkcoaches in te huren vanuit het
werkdeel. Het werkdeel maakt onderdeel uit van het participatiebudget en is specifiek bestemd voor
re-integratie. In bovenstaande alinea staat verwoord dat in het businessplan wordt uitgewerkt welk
gedeelte van het participatiebudget door de samenwerkende partijen wordt overgedragen aan de
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie en hoeveel formatie-uren er op de samenwerking wordt ingezet.

