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Kennisnemen van: 
De voortgang van de uitvoering van de position paper Participatiewet 

Beste raadsleden, 
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking 
van de position paper uitvoering Participatiewet en het tijdpad waarop u een voorstel 
tegemoet kunt zien. 

Inleiding 
Door de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
doelgroepen die voorheen een beroep konden doen op de Sociale Werkvoorzieningen en de 
Wajong. Door deze wijziging verschuift de aandacht van de klassieke doelgroepen naar 
nieuwe doelgroepen. Gelijktijdig met de invoering van de Participatiewet heeft het Rijk de 
budgetten gekort. Gemeenten moeten meer doen met minder geld. Tegen deze achtergrond 
hebben de gemeenten die gezamenlijk de GR Fryslán West vormen, uitgangspunten voor 
gezamenlijke uitvoering van de Participatiewet opgesteld: de position paper 'samen krachtig 
verder'. Dit paper is medio 2019 in uw raad behandeld. Met deze brief informeren wij u over 
de stand van zaken en het verdere proces. 

Wat er tot nu toe is gedaan 
Na behandeling van de position paper in uw raad is een projectorganisatie ingericht voor de 
doorontwikkeling van samenwerking tussen gemeenten in de GR Fn1slán West op het terrein 
van de Participatiewet. Deze projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep van wethouders 
uit de betrokken gemeenten en een ambtelijke procesregiegroep. De procesregiegroep 
werkt een organisatiemodel uit van de publieke organisatie (Fryslán West) op basis waarvan 
definitieve keuzes kunnen worden gemaakt. Daarbij gaat het onder meer om visie, missie en 
ambitie van de publieke organisatie, de doelgroepen en de verbindingen tussen publieke 
organisatie, gemeenten en overige lokale en regionale partners en een bij het 
organisatiemodel passende financiële businesscase. De procesregiegroep onderzoekt ook 
welke governance structuur voor de publieke organisatie praktisch, doelmatig en passend is 
gelet op de doelstellingen en ambitie. 
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Bij de uitwerking van het organisatiemodel is een relatie met het actuele onderzoek dat de 
gemeenten doen naar aanleiding van de financiële situatie van Empatec. De aanbevelingen 
van dat onderzoek worden bij de uitwerking van het organisatiemodel betrokken. 

Inmiddels hebben de gemeenten voor de uitvoering van het onderzoek opdracht gegeven 
aan KokxDeVoogd, organisatiebureau voor overheden. Het onderzoek wordt naar 
verwachting in maart aanstaande afgerond. 

Tijdpad 
De planning voor uitwerking van het organisatiemodel van de publieke organisatie is 
aangepast op het onderzoekstraject Empatec. De verwachting is dat de procesregiegroep 
rond de zomer advies uitbrengt aan de colleges, waarna een voorstel aan uw raad zal 
worden voorgelegd, naar verwachting nog voor het zomerreces. Er wordt voorzien in een 
informatiebijeenkomst voor raadsleden over een en ander. U ontvangt daarover nog bericht. 

Tot slot 
Als het tijdpad door onvoorziene omstandigheden moet worden aangepast dan informeren 
wij u daarover tijdig. 
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