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Eersel, 13 april 2015
Betreft: advies inzake de nota ‘Visie participatiewet van de vier Kempengemeenten 2015-2018’
Geacht College,
In uw brief van 16 maart 2015 hebt u ons verzocht advies uit te brengen over de nota ‘Visie participatiewet van
de vier Kempengemeenten 2015-2018’.
Er was geen vraag van de gemeenschappelijke gemeentebesturen om een gezamenlijk advies met de
adviesraden van Reusel DM en Bergeijk uit te brengen. Toch hebben onze adviezen, na gezamenlijk overleg,
eenzelfde strekking.
Ook het PMB Eersel werd betrokken in onze adviesvorming en zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd. Zie
daarvoor de bijlage, die als integraal onderdeel van ons advies wordt bijgevoegd.
De reden dat onze raad heeft gemeend advies te moeten uitbrengen over deze nota is de relatie die er is met
de Wmo en Jeugdwetgeving en het belang van een integrale benadering van de problematiek in het sociale
domein.
Wij spreken graag onze waardering uit voor de nota. Op enkele onderdelen, die naar onze mening niet van
ondergeschikt belang zijn, willen wij er echter ons commentaar toevoegen.
In de eerste plaats geeft de huidige visienota naar onze mening nog onvoldoende blijk van de beoogde
integrale benadering. Daarom nodigen wij u gaarne uit aan te geven hoe deze integrale benadering in het
sociale domein concreet en praktisch vorm kan krijgen.
In de tweede plaats moeten wij helaas constateren dat de mogelijkheden die samenwerking tussen de
uitvoeringsorganisaties WVK en de ISD kunnen bieden, niet goed zichtbaar wordt gemaakt. Wij adviseren u
bestuurlijke uitspraken te doen inzake de gewenste uitvoeringsorganisatie, in overweging nemende de
advisering door Q-consult. En gaat het wat ons betreft niet om ‘of – of’ maar om ‘en – en’.
Wij bepleiten daarom zichtbaar te maken, hoe u het goede uit beide organisaties kunt behouden door bij
verdere uitwerking van beleid gebruik te maken van competenties en middelen van de huidige ISD en WVK. Op
die manier kan er sprake zijn van innovatief beleid dat niet alleen in het kader van de Participatiewet, maar ook
op terreinen van WMO en Jeugdhulpverlening perspectieven biedt.
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Het ‘goede’ zou moeten worden ingezet op punten als beschut werk en samenwerking met het bedrijfsleven bij
de plaatsing van werkzoekenden met beperkingen, maar ook in het bieden van passende maatregelen voor hen
die dat niet kunnen bereiken. Het is ons niet duidelijk aan welke randvoorwaarden de uitvoering moet voldoen
om de gestelde doelen te kunnen halen.
Terecht laat de nota een hoog ambitieniveau zien. Wij onderschrijven van harte het uitgangspunt om zo veel
als mogelijk de doelgroep te laten functioneren in een reguliere arbeidsomgeving en de overigen uit de
doelgroep in enige andere vorm van participatie. Daarin schuilt echter ook een risico.
Bij de verdere uitwerking van de visie in beleid en uitvoering dient naar onze mening dan ook te worden
aangegeven hoe met dit risico, dat de doelstelling niet kan worden bereikt, moet worden omgegaan. Dit zou
bijv. kunnen betekenen, dat eerst de externe plaatsing wordt gerealiseerd voordat bestaande goed
functionerende tewerkstellingsvoorzieningen worden afgebouwd. Wij kunnen ons voorstellen dat voor een
gedoseerde overgang naar de nieuwe gewenste situatie extra financiële middelen benodigd zijn. Het zou
passen om hierover bestuurlijk een besluit te nemen.
In de derde plaats merken wij op dat de doelstellingen naar onze mening SMART moeten worden gedefinieerd
en dat er een goed monitoringsysteem moet zijn. Daarmede dient te worden gevolgd in hoeverre de gestelde
doelen worden bereikt en de ingezette middelen effectief en efficiënt worden aangewend.
Wij zien met belangstelling uit naar een adviesaanvrage over de uitvoeringsorganisatie van de hand van de
besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen, waarin de huidige activiteiten van ISD en WVK
zijn opgenomen.
Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn,
Namens de WMO Adviesraad Eersel
P. Verbraak, voorzitter
R. Castelijns, secretaris
Bijlage: Inspraak PMB Eersel Visienota Participatiewet van de vier Kempengemeenten 2015-2018
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