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Kadernota Werk en Inkomen 2012 – 2015: ‘Onderweg naar een nieuwe sociale zekerheid’.

Een nieuwe werkelijkheid van de sociale zekerheid dient zich aan; een realiteit die tot een andere manier
van denken en doen dwingt. De bezuinigingen zijn ingrijpender dan de afgelopen vijftien jaar het geval
was. Dit betekent dat we het heel anders moeten doen. We kunnen niet meer volstaan met het slimmer
uitvoeren van dezelfde dingen.
Om de dienstverlening binnen het sociale domein te kunnen blijven waarborgen met minimale schadelast
is het van belang te komen tot integraal gemeentebreed beleid en waar effectief en efficiënt dit beleid te
verbinden in de regio.
Om de uitgangspunten binnen het aangepaste wettelijke kader vorm te geven is het voor de
eenduidigheid van belang deze door te voeren over de volle breedte van de dienstverlening van werk en
inkomen. Uitgangspunten hierbij zijn:
− Meer mensen aan het werk door het stimuleren van de arbeidsprikkel van
uitkeringsgerechtigden;
− De nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid want stilzitten is geen optie;
− Versterken van de vangnetfunctie van de WWB met een actieve aanpak richting werk;
− Het benadrukken van plichten die tegenover rechten staan.
Omdat binnen het huidige klantenbestand het merendeel van de klanten (nog) niet toe is aan bemiddeling
richting werk wordt binnen bovengenoemde uitgangspunten niet iedereen bediend. Er zal een selectie
plaats moeten vinden van klanten met arbeidspotentie die in aanmerking kunnen komen voor inzet van
de gemeente in het kader van re-integratie. Hierbij zal optimaal gebruik gemaakt moeten worden van de
aantrekkende arbeidsmarkt binnen de arbeidsmarktregio waartoe de gemeente behoort. Voor de
werkgeversbenadering zullen gemeenten de regie moeten nemen op maximale schaalgrootte met behulp
van de bestaande partners zoals de Sw-organisaties en het UWV.
Alleen door het lokaal en regionaal verbinden van de diverse beleidsterreinen kan de dienstverlening
worden gewaarborgd en kan uitvoering worden gegeven aan het toekomstige wettelijke kaders waarin
gemeenten de regierol krijgen.

De voorliggende kadernota geeft een eerste richting aan over de koers die de gemeente de komende jaren
wil varen op het gebied van Werk en Inkomen.

Vaststellen van de voorliggende kadernota Werk en Inkomen 2012 – 2015: ‘Onderweg naar een
nieuwe sociale zekerheid’

De aanleiding voor de voorliggende nota vertaalt zich kort en bondig in de aanhef van onderdeel 11,
Werk en sociale zekerheid, van het Regeer- en gedoogakkoord.
‘De economische crisis en oplopende begrotingstekorten maken hervormingen en bezuinigingen
noodzakelijk. Het kabinet kiest voor maatregelen die eraan bijdragen dat iedereen zoveel mogelijk naar
vermogen participeert in de samenleving. Doel is om mensen perspectief te geven op werk en inkomen,
het draagvlak te versterken onder onze sociale voorzieningen en het bestrijden van dreigende
personeelstekorten. Anderzijds moet aan mensen die niet kunnen werken bestaanszekerheid worden
geboden. Het beleid van het kabinet draagt bij aan herstel van werkgelegenheid en behoud van
solidariteit van werkenden met uitkerings- en pensioengerechtigden.’
Bovenstaande tekst uit het Regeer- en gedoogakkoord, wordt opgevolgd door een serie maatregelen die
voor een deel al verder zijn uitgewerkt in kabinetsvoorstellen en noodzaakt gemeenten tot het maken van
nieuwe strategische keuzes op het gebied van participatie. De voorstellen die in de voorliggende nota
worden gedaan hebben, behoudens paragraaf 1.2. van de nota, betrekking op het beleidsveld Werk en
Inkomen voor de periode 2012 - 2015.

Kabinetsvoorstellen 2012
Het eerste wetsvoorstel waarmee uitvoering wordt gegeven aan het Regeer- en gedoogakkoord staat
bekend onder de naam ‘Aanscherping WWB’ en wordt momenteel in de Eerste Kamer behandeld. Het
wetsvoorstel treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2012.
Het voorstel leidt tot wijzigingen van de WWB en samenvoeging van die wet met de WIJ. De wijzingen
en samenvoeging zijn gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de
eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden. Het wetsvoorstel omvat daarom maatregelen die
de tijdelijke vangnetfunctie van de WWB nog meer voorop stelt en de verplichtingen waaraan
uitkeringsgerechtigden moeten voldoen aanscherpen. De regering stelt eigen verantwoordelijkheid
voorop: de bijstand moet niet alleen het vangnet zijn, maar ook een springplank naar werk voor iedereen
die kan werken. Een samenvatting van de belangrijkste maatregelen is te vinden in bijlage 1 van de
voorliggende nota.
Daarnaast zijn maatregelen aangekondigd voor een hardere aanpak van fraude die in werking zouden
moeten treden per 1 juli 2012 en is voor 2012 een voorstel ingediend dat het mogelijk maakt uitkeringen
voor personen te verlagen indien er een redelijk vermoeden bestaat dat deze personen in onvoldoende
mate de Nederlandse taal beheersen.
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De wetswijzigingen voor 2012 gaan gepaard met een forse bezuiniging. Zo wordt de SZW-bijdrage voor
re-integratie voor 2012 gehalveerd. Daarnaast stopt, door redesign van het UWV, de integrale
ketenbenadering. Het UWV trekt zich vanaf 2012 gefaseerd terug op 30 werkpleinen in Nederland en
beperkt zich hoofdzakelijk tot het verlenen van digitale dienstverlening. Dit biedt gemeenten wel de kans
om de regie volledig in handen te nemen en aan de slag te gaan met een actieve werkgeversbenadering.
Gemeentelijke kaders 2012
De vertaling van de wijzigingen voor 2012 in het gemeentelijke beleid worden in de voorliggende nota in
kaders weergegeven. Hoewel door de wijzigingen de beleidsvrijheid wordt beperkt voor gemeenten is er
een grote druk ontstaan op de voorbereidende werkzaamheden. Mede daarom hebben wij besloten om de
kaders in regionaal verband verder uit te werken. Op deze manier kunnen we krachten bundelen en zo op
een effectieve en efficiënte wijze de aanpassingen implementeren.
Kabinetsvoorstellen 2013
In 2013 treedt naar verwachting de WWNV in werking. De WWNV wordt een brede voorziening met
zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten en arbeidsmarktkansen voor mensen met arbeidsvermogen.
Deze mensen maken nu nog gebruik van de verschillende regimes van de Wsw, Wajong, WWB en WIJ.
Gemeenten krijgen met de WWNV de verantwoordelijkheid voor een duurzame re-integratie van deze
doelgroepen. De gemeente kan met behulp van het nieuwe instrument loondispensatie een werkgever
loondispensatie verlenen voor betaling van een gedeelte van het minimumloon voor een bepaalde periode.
De werkgever betaalt dan alleen voor de werkelijk geleverde arbeidsprestatie. De gemeente zal in de
meeste gevallen de werknemer een aanvulling geven tot maximaal het minimumloon.
Gemeenten krijgen bij de inwerkingtreding van de WWNV geleidelijk aan te maken met nieuwe
doelgroepen, zijnde een deel van de huidige Wsw-ers en Wajong-ers. De doelgroepen worden bediend
vanuit een ontschot re-integratiebudget vanaf 2013, bestaande uit het gereduceerde Werkdeel, een sterk
gereduceerd Wsw-budget en een deel van het Wajong-budget voor re-integratie. Het Rijk legitimeert de
aangekondigde bezuinigen door een aantrekkende arbeidsmarkt met toekomstige krapte waardoor
gemeenten met behulp van het instrument loondispensatie in staat worden gesteld om mensen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen bij reguliere werkgevers.
Gemeentelijke kaders 2013
Bij het opstellen van dit stuk is de conceptwet nog steeds niet openbaar. Er bestaan nog veel
onduidelijkheden over de concrete invulling van de WWNV. Dit levert vertraging op bij de doorvertaling
naar gemeentelijk beleid. Wel heeft het college in juni jl. de voorkeur gegeven aan de implementatie van
de wet op regionaal niveau. Enerzijds om krachten te bundelen om op een effectieve en efficiënte wijze
de voorbereidende werkzaamheden in het kader van de WWNV uit te voeren. Anderzijds om
verkenningen te doen voor een structurele regionale samenwerking, die op onderdelen ook vanuit het Rijk
verplicht gesteld wordt. Het streven is om de regionale aanpak af te stemmen op de schaalgrootte van de
arbeidsmarktregio waartoe de gemeente behoord.
Vanuit onze rol als A2-gemeente is deze oriëntatie ingezet met de gemeenten in de regio Zuidoost
Brabant. Ook de Sw-bedrijven in dit gebied en het UWV Werkbedrijf zijn daarbij betrokken. Te
verwachten producten uit de project- en werkgroepen komen voor een deel aan bod in de voorliggende
nota. Het regionale implementatieplan WWNV is ter inzage gelegd.
Drie decentralisatieoperaties
Werken naar vermogen is niet de enige decentralisatie aangekondigd in het concept Bestuursakkoord
2011 - 2015. Naast werken naar vermogen krijgen gemeenten te maken met de begeleiding vanuit de
AWBZ en de Jeugdzorg. Het kabinet komt met de drie decentralisaties omdat gemeenten het dichts bij
de burger staan en het beste in staat zijn slimme verbindingen te maken tussen de verschillende
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beleidsterreinen. Volgens het Bestuursakkoord 2011 – 2015 stellen de decentralisaties de overheden
beter in staat om integraal, samenhangend beleid te voeren. Dit is nodig om de dienstverlening aan de
burger betaalbaar te houden.
In de voorliggende nota wordt daarom ook voorgesteld het college opdracht te geven om
voorbereidingen op te starten om te komen tot een integrale gemeentebrede participatievisie. Het
bundelen van regelingen en de verantwoordelijkheid neerleggen bij één organisatie, in deze situatie de
gemeente, biedt mogelijkheden om echt te kijken vanuit de mens.
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Zowel in A2-verband als regionaal zullen in 2012 meerdere producten volgen richting raad ter
concretisering van de kadernota.
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De voorstellen in de voorliggende nota bestrijken de periode 2012 – 2015.
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Hoofdstuk 6 beschrijft het financiële kader. Voor 2012 is het streven de re-integratieactiviteiten
budgettair neutraal te houden.
Het grote risico voor gemeenten vanaf 2013 is gelegen in de uitvoering van de Wsw waar tot 2015
oplopende bezuinigingen zijn aangekondigd van ca. 25% van het subsidiebudget. De combinatie van deze
bezuiniging en het behoud van alle rechten voor de bestaande Wsw-ers, inclusief de mensen op de
huidige wachtlijst, vormen een groot risico. Bij ongewijzigd beleid leidt dit in de nabije toekomst ertoe
dat het ontschot re-integratiebudget volledig besteed moet gaan worden aan de bestaande Wsw-populatie.
Hierdoor blijft geen geld meer over voor het aanbieden van voorzieningen voor de nieuwe populatie die
valt onder de WWNV. Het Rijk pleit in dit kader voor een herstructurering van de Sw-organisaties en
verplicht gemeenten op onderdelen bovenlokaal uit te gaan voeren, om zo de uitvoering voldoende te
kunnen waarborgen. Verschillende scenario’s waarin o.a. kritisch wordt gekeken naar de bedrijfsvoering,
zullen in dit verband regionaal worden uitgewerkt en doorgerekend om te komen tot zoveel mogelijk
schadelastbeperking.
+

Intern:
De voorliggende nota is in samenwerking met de betrokken portefeuillehouders in A2-verband tot stand
gekomen en het eindresultaat is d.d. 22-06-2011 gepresenteerd aan de portefeuillehouders. Vervolgens is
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de voorliggende nota op diverse data in september en oktober gepresenteerd aan de verschillende
colleges.
Op 13 augustus 2011 is de voorliggende nota is gepresenteerd aan de cliëntenraden WWB en voorzien
van een bijgevoegd advies, zie bijlage 2. Werk en Inkomen delen de zorgen van de cliëntenraad en neemt
hun advies over in de uitwerkingen van de voorgestelde kaders.
Extern:
Na vaststelling worden de kaders ook extern uitgedragen. Zo wordt de nieuwe sociale zekerheid het
hoofdonderwerp tijdens de Actualiteitenmiddag: “Samen er op af!”, die begin 2012 voor al onze partners
en intermediairs wordt georganiseerd. De concrete uitwerkingen zullen zorgvuldig met de klanten worden
gecommuniceerd, zowel collectief als individueel.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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1. Kadernota Werk en Inkomen 2012 – 2015: ‘Onderweg naar een nieuwe sociale zekerheid’;
2. Advies cliëntenraad d.d. 13-08-2011.
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Regionaal implementatieplan WWNV;
Notitie Divosa “factsheet aanpassingen Wwb en Wij.
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