
DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN 
UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN 

MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST

Regionale samenwerking



De agenda voor vanavond

Doel: informeren over contract Neerijnen-Tiel 
en landelijke/regionale ontwikkelingen

Historisch perspectief van de samenwerking 
tussen Neerijnen en Tiel op contractbasis

Globale kosten van deze vorm van 
samenwerking

Resultaten van het re-integratiebeleid
Landelijke ontwikkelingen
Regionale ontwikkelingen
Discussie/stellingen



Historisch perspectief

Contract voor onbepaalde tijd tussen de 
gemeenten Tiel en Neerijnen d.d. 22-11-2005 
en verlengd op 1 januari 2009

Doelen: versterking van de kwaliteit van de 
dienstverlening, vermindering van de 
kwetsbaarheid, sterk regionaal 
samenwerkingsverband, versterking van de 
organisaties bij ontwikkelingen, vergroting van 
de efficiency/effectiviteit van specialisaties, 
beheersing van de kosten, flexibele 
personeelsinzet



Dienstverlening in beleid & uitvoering met 
mandaat

Werk en inkomen (Wet Werk & Bijstand/Wet 
Investering Jongeren, IOAZ/IOAW, Bijstandsbesluit 
Zelfstandigen, Schulphulpverlening, Bijzondere 
bijstand/minimabeleid)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(vervoersvoorzieningen, rolstoelen, huishoudelijke 
verzorging, woningaanpassing, 
gehandicaptenparkeerkaart)

Productencatalogus (aanvragen, reintegratie, 
mutaties, handhaving etc. 117 
producten/diensten)



Bedrijfsvoering

Financiële administratie uitvoeren
Beleid: de gemeenteraden stellen ieder voor zich 

beleid vast en stemmen daar waar mogelijk af
Automatisering: samen gebruik maken van GWS4all 

met aparte code voor Neerijnen
Managementinformatie: per kwartaal
Klachten/bezwaar & beroep 
Klanttevredenheid onderzoek (±7,3 WMO – 7,3 WWB)
Personeel: in dienst van de gemeente Tiel of 

ingehuurd
Huisvesting: in het Beursplein Tiel
Communicatie: via Nieuwsbrief, website, Banenmarkt



Bedrijfskosten niveau contract 2011 

Soort: Aantal 
producten:

Aantal uren: Totaal 
begroot:

Werk & 
inkomen

81 3843 uur 308.644

WMO 36 2882 uur 223.995

532.639

Voorbeeld: 
Aanvraag uitkering = 6,25 uur x normaal gemeentelijk tarief = €  495 per aanvraag



Cijfers op een rij (oktober 2011)

Wet: Beleidsveld: Standcijfers:

WWB/WIJ Inkomen/
Handhaving

Instroombeperking                   +/-   
40  %  

Inkomen Instroom 2011:                                 
   16

Reintegratie/ 
Handhaving

Uitstroom 2011:                                
  18

WWB                   
54

IOAW/IOAZ         
5

Standcijfer:                                       
   62

WIJ                       
 3

BBZ (startende) 
zelfstandigen

Standcijfer:                                       
      1 
Reeds toegekend-debiteuren:           
19                                    

Minimabeleid Bijzondere Bijstand en 
Schuldhulpverlening

WMO Prestatieveld 6 44 produkten per maand 
(gemiddelde 2010 + 2011 excl. 
Huisbezoek, DDS etc)

Prestatieveld 3 Voorlichting & advies 
(telefoon/balie)



Benchmark gegevens andere 
gemeenten

Gemeentegrootte 12.000 inwoners
Uitvoering werk en inkomen: 2,5 

fte
Uitvoering schuldhulpverlening: 

1,0 fte
Uitvoering Wmo prestatieveld 3 en 6:

2,5 fte
Exclusief overhead (leiding, 

informatievoorziening, financiën, 
automatisering, huisvesting, communicatie)



Schaalvoordeel

De kosten voor leiding, beleid en bedrijfsvoering 
worden door 4 gemeenten tesamen gedragen

De 4 gemeenten kunnen gezamenlijk richting 
geven aan beleid en uitvoering op bestuurlijk en 
contractniveau (harmonisatie)

Regionale initiatieven worden gezamenlijk 
opgepakt

Vermindering van de kwetsbaarheid bij ziekte, 
zwangerschap, verlof etc.

Specialistische taken (bijv. Startende 
zelfstandigen) zijn gebundeld



Resultaten re-integratiebeleid sept. 
2011

Activiteit: Doel: Resultaat:

Bestandsanalyse 
WWB-WIJ

Perspectief van de klant 
in beeld

Iedereen is ingedeeld op 
de participatieladder

Klanttevredenheid 
meten

Verbeteren van beleid en 
uitvoering

2010 WWB - cijfer 7,3 
2011  WMO- cijfer 7,3

Nieuw beleid 2011-
2012

Met minder middelen 
sturen op resultaat 

Nieuw beleid vaststellen 
en uitvoeren binnen 
budget

Werkgevers 
bezoeken
(WAPR)

Vacatures binnen halen Match tussen vraag en 
aanbod

ESF-J subsidie 
inzetten (2011-
2012)

Jongeren begeleiden naar 
school of werk

BBL trajecten en 
loonkostensubsidies 
inzetten met co 
financiering

Inzet Werkcentrum Leer/werktraject 
aanbieden

Doorstroom en 
uitstroom

Effect handhaving Poortwachterfunctie Instroombeperking

Effect re-integratie Toeleiding naar werk Doorstroom-uitstroom



De Participatieladder stand 1 oktober 
2011

   0

   8

11

 20

  3

  4

Nieuw/nog in te delen:                                    6

Vrijstellingen:                                                10



Landelijke ontwikkelingen

 Per 1 januari 2012 mogelijk samenvoeging WWB-WIJ met 
meer verplichtingen voor burgers

 Per 1 januari 2013 invoering Wet Werken naar Vermogen 
(WAJONG, WSW, WWB/WIJ) – grote stelselherziening

 Per 2012 nieuwe Wet Schuldhulpverlening (zorgplicht)
 Overheving taken AWBZ naar gemeenten per 1 januari 2013 

(begeleiding en dagbesteding)
 UWV werkbedrijf trekt zich terug uit ca. 70 werkpleinen en 

richt zich op 30 arbeidsmarktregio’s
 Wetgever legt druk op regionale samenwerking
 Provincie hecht veel waarde aan regionale 

structuurversterking
 Reintegratiebudgetten dalen fors naar 30 % van het niveau 

2010 in 2015, dus van € 208.000 (2011) naar € 60.000 
(2015)

 Werkloosheid blijft stijgen



Regionale ontwikkelingen

Programmaraad Participerend (wethouders regio 
Rivierenland)

Visie op regionale samenwerking om de gevolgen van 
het decentralisatiebeleid van het Kabinet op te vangen 
met veel minder middelen –> werken naar vermogen

Beschut werken slokt alle reintegratiebudgetten op
Ontwerp regionale infrastructuur werk & inkomen 

(Lander, UWV werkbedrijf en de 8 regiogemeenten)
1. beleid en strategie 
2. 1 regionaal klantproces met 1 gereedschapkist
3. bedrijfsvoering inrichten



Discussie/stellingen

Samenwerken is geen doel op zich maar een 
middel om bij het doel te komen. 

De ‘cost gaat voor de baet uit’ is een oud 
gezegde. Eerst investeren in de goede dingen 
kost geld om later structureel te kunnen 
bezuinigen (eens/oneens)

Schaalvergroting is een instrument om structurele 
bezuinigingen te realiseren. Daarbij horen keuzes; 
Wat doe je als gemeente zelf? Wat besteed je uit? 
Wat doe je samen met anderen?
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