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1. Voorstel 

 

1. Kennisnemen en instemmen met de notitie “Re-integratie beleid Midden-Groningen 2020-2023”.  

    (bijlage a.) 

2. Kennisnemen en instemmen met “Re-integratie verordening Participatiewet Gemeente Midden- 

    Groningen 2020”.   

    (bijlage b.)  

3. Instemmen met verlenging van het project “Meer doen met nieuwkomers” tot de  

   inwerkingtreding van het nieuwe inburgeringsstelsel en de kosten van het project dekken uit de  

   gelden “extra impuls inburgering” die de gemeente ontvangt van het Rijk in 2019 en 2020.  

 

 

2. Inleiding 

 
Vanaf 2015 is de Participatiewet van kracht. Uit de ervaringen blijkt dat het op een aantal 

onderdelen tijd is voor nieuw beleid. Niet alleen vanwege de opgedane ervaringen maar ook omdat 

de economische omstandigheden positief gewijzigd zijn vergeleken met de situatie in 2015, er 

meer kansen op werk zijn maar dat er ondanks de vraag vanuit de markt  sprake is van een 

mismatch. Hierbij zijn scholing en omscholing de sleutelwoorden.  

Daarnaast blijken diverse aannames bij de start van de Participatiewet in de praktijk anders uit te 

vallen. Het is tijd om het beleid te herijken en aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.  

 



   

 Pagina: 2 van 6 

 Datum: 27 juni 2019 

 Zaak: 2019-017961 

 

 

 

3. Publiekssamenvatting 
 

Het nieuwe re-integratiebeleid 2020-2023 is deels een voortzetting van de beleidskeuzes die reeds 

gemaakt zijn; bij de start van de Participatiewet in 2015 zijn er inhoudelijke keuzes gemaakt die  

geen bijstelling e/o actualisatie behoeven. Daarnaast is er sprake van nieuw beleid. In het nieuwe 

beleid ligt het accent op de kwetsbare jongeren, nieuw premiebeleid voor mensen die parttime 

werken, meer ruimte voor mensen die als (parttime) zelfstandige aan de slag willen en scholing om 

de mismatch met de arbeidsmarkt te verkleinen. Om kwetsbare jongeren toekomstperspectief te 

bieden zal de komende jaren de focus op hen komen te liggen. Zo komen jongeren niet op de 

wachtlijst voor beschut werk en zal er geen enkele jongere zijn zonder een traject richting school 

of werk.   

4. Bevoegdheid van de raad 

 

De raad is kaderstellende en beslissingsbevoegd. De raad stelt het beleid vast en de raad is het 

bevoegde orgaan om de begroting vast te stellen. Het re-integratiebeleid heeft geen financiële 

gevolgen voor de begroting.  

De verlenging van het project “meer doen met nieuwkomers” heeft geen financiële consequenties 

voor de begroting met dien verstande dat de gelden die de gemeente van het Rijk ontvangt in 2019 

en 2020 worden gelabeld voor dit project in aanloop naar de nieuwe wet Inburgering in 2021.  

 

5. Beoogd effect 

 

Vaststelling van re-integratiebeleid voor de inwoners van Midden-Groningen door de raad.  

 

6. Historische context 
 

In 2014, in de aanloop naar de decentralisaties binnen het Sociaal Domein zijn de voormalige 

gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer in gezamenlijkheid aan de slag 

gegaan met het ontwikkelen van nieuw beleid. Dit deden zij in de veronderstelling dat zij samen de 

beoogde nieuwe gemeente zouden gaan vormen. Het resulteerde in “BOUWEN OP MEKAAR”;  het 

Jaarplan Sociaal Domein 2015 voor Jeugdzorg, Wmo en Participatie. Dit was het beleidsplan dat in 

alle 3 de gemeenteraden eenduidig is vastgesteld door de afzonderlijke gemeenteraden.  

 

We hebben nu vier jaar met de Participatiewet gewerkt. Het is tijd om het beleid te herijken en 

aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid zodat we onze inwoners zo goed mogelijk bedienen en 

hen op weg helpen naar een betaalde baan of hen ondersteunen om maatschappelijk te 

participeren. Hierbij zijn keuzes over een effectieve en goede  inzet van de middelen 

onvermijdelijk. Er is sprake van een grote kwetsbare doelgroep die we op weg moeten helpen.   
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De gemeente Midden-Groningen verkeert de komende jaren financieel in zwaar weer. In deze 

beleidsnotitie worden keuzes voorgelegd die deze werkelijkheid weerspiegelen; de uitgaven die 

onder deze keuzes liggen zijn budgetneutraal voor wat betreft de inzet op re-integratie. 

 

De Wsw kent helaas al een aantal jaren een andere werkelijkheid; door de bezuiniging op de 

Rijksbijdrage is er negatief exploitatieresultaat opgenomen in de meerjarenbegroting van Midden-

Groningen. BWRI zal er in haar bedrijfsvoering alles aan doen om dit exploitatieresultaat positief 

om  te buigen.    

 

De beleidsnotitie is geschreven vanuit de kaders die in “het Kompas” voor de nieuwe gemeente 

Midden-Groningen zijn gegeven en de Strategische visie sociaal beleid”.   

 

Korte toelichting op de beleidsnotitie “Re-integratiebeleid Midden-Groningen 2020-2023”: het 

nieuwe beleid is deels een voortzetting van de beleidskeuzes die reeds gemaakt zijn bij de start 

van de Participatiewet in 2015.  Er zijn toen inhoudelijke keuzes gemaakt die  geen bijstelling e/o 

actualisatie behoeven. Daarnaast is er sprake van nieuw beleid. In het nieuwe beleid ligt het 

accent op de kwetsbare jongeren, nieuw premiebeleid voor mensen die parttime werken, meer 

ruimte voor mensen die als (parttime) zelfstandige aan de slag willen en scholing om de mismatch 

met de arbeidsmarkt te verkleinen. 

Om kwetsbare jongeren toekomstperspectief te bieden zal de komende jaren de focus op hen 

komen te liggen. Zo komen jongeren niet op de wachtlijst voor beschut werk en zal er geen enkele 

jongere zijn zonder een traject richting school of werk.   

                                                                                                                                

7. Argumenten 

 

1.  

 

We willen jongeren perspectief bieden op betaald werk, zeker de jongere voor wie groei richting 

de reguliere arbeidsmarkt niet mogelijk is omdat hun arbeidsbeperking te groot is om dit te 

overbruggen.  

We willen zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, weer aan de arbeidsmarkt 

deel te laten nemen.  

Deze mismatch tussen de vraag van de arbeidsmarkt en het aanbod kan worden weggenomen door 

scholing en omscholing. 

Additionele beschutte werkplekken aanbieden bovenop de ministeriële taakstelling is een 

preventieve investering in jongeren met als doel hoge maatschappelijke kosten te voorkomen.   
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Uitstroom naar werk of maatschappelijke participatie heeft een positief effect; er is sprake van  

een zinvolle dag invulling heeft en/of iemand kan in eigen levensonderhoud voorzien.  

Uitstroom levert ook een besparing op het BUIGbudget op.  

2.   

 

In de verordening is vastgelegd hoe we als Midden-Groningen binnen de wettelijke kaders en de 

beleidsvrijheid die we als gemeente hebben onze maatschappelijke taak de komende jaren 

oppakken. 

 

3.  

De werkwijze “Meer doen met nieuwkomers” anticipeert op het nieuwe inburgeringsstelsel. We 

hebben binnen dit project ervaring op kunnen doen met de dienstverlening aan inburgeraars. Een 

sterk punt van de aanpak is de gerichte dienstverlening voor deze doelgroep door specialistische 

professionals die kennis hebben van culturele diversiteit en daar affiniteit mee hebben.    

Bij de uitvoering van de nieuwe taak gaan we meer gebruik maken van de inzet van mensen die zelf 

een inburgeringstraject achter de rug hebben en andere mensen kunnen ondersteunen tijdens hun 

inburgering. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

 

Geen.  

 

9. Financiële paragraaf 

 

Het re-integratiebeleid wordt budgetneutraal uitgevoerd.  

 

De Wsw kent een negatief exploitatieresultaat welke reeds is opgenomen in de meerjarenbegroting 

van Midden-Groningen. 

 

Het project ‘Meer doen met Nieuwkomers’ kan worden gefinancierd uit de extra middelen 

(Tijdelijk Impuls Rijk inburgering) die onze gemeente ontvangt.  

Het gaat om een extra bedrag van ca. € 140.000 van € 70.000 in 2019 en € 70.000 in 2020.  

De tijdelijke middelen worden verstrekt via een decentralisatie-uitkering.  

 

In de voorjaarsnota 2019 wordt reeds voorgesteld om de extra te ontvangen middelen in 2019               

(€ 70.000) en 2020 (€ 70.000) te bestemmen voor het project ‘Meer doen met Nieuwkomers’ in het 

jaar 2020. Dit betekent dat € 20.000,- wordt ingezet voor het project in 2019.  
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Bij de jaarrekening 2019 zal dan worden voorgesteld € 50.000,- over te hevelen naar 2020. 

Daarmee zijn de kosten voor zowel 2019 als 2020 financieel gedekt.  

 

 Kosten project  Dekking begroting BWRI  Tijdelijke Impuls rijk 

inburgering 

2019 € 120.000 € 100.000 €  20.000  

2020 € 120.000 -  € 120.000 

 € 240.000 € 100.000 € 140.000 

 

 

10. Communicatie 

 

In de aanloop naar het nieuwe beleid is er breed gecommuniceerd met de beoogde doelgroep en de 

mensen die professioneel betrokken zijn. Als de beleidsnotitie door de raad wordt vastgesteld zal 

er wederom breed gecommuniceerd worden.  

 

Verder zal de bij de implementatie van het nieuwe  het rapport het rapport “Op weg naar een 

betere inbedding van het re-integratiebeleid” (bijlage 9.) en de aanbevelingen hierin worden 

meegenomen.   

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

 
In de aanloop naar het nieuwe beleid zijn we de dialoog aangegaan met mensen die een 

bijstandsuitkering ontvangen, belanghebbenden, professionals, de raad en de adviesraad Sociaal 

Domein. We hebben geluisterd naar datgene dat er leeft, datgene dat men verwacht en datgene 

dat men terug wil zien in ons beleid.  

Om te komen tot het nieuwe re-integratiebeleid zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd: 

gesprekken  binnen de ambtelijke organisatie, bijeenkomsten in wijk- en buurtcentra met 

bijstandsgerechtigden en belanghebbenden en tenslotte een enquete onder alle 

bijstandsgerechtigden waarvan een mailadres bekend was.  

Wij hebben belanghebbenden, belangstellenden en professionals intensief betrokken bij het nieuwe 

beleid. Daarom verwachten we voldoende draagvlak. Toekomstig draagvlak willen wij behouden 

door te communiceren over het nieuwe beleid.  
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

 

Bijlage a; Beleidsnotitie “Re-integratie beleid Midden-Groningen 2020-2023”.  

Bijlage b; Re-integratieverordening Participatiewet Midden-Groningen 2020  

 
 
Bijlage  1. Verslag van de gespreksronden met de werkcoaches en belanghebbenden 
Bijlage  2. Brief staatssecretaris breed offensief 
Bijlage  3. Informatie over Werk in Zicht 
Bijlage  4. Onderzoek rapportage - Jongeren in een kwetsbare positie 
Bijlage  5. Berekening Nieuw Beschut extra jongeren 
Bijlage  6. Uitwerking parttime werk 
Bijlage  7. Inzet op kansrijke beroepen 
Bijlage  8. Jaarschijf re-integratie 2019 tot 2024 
Bijlage  9. Op weg naar een betere inbedding van het re-integratie beleid 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


