Agenda

Vergadering raadscommissie donderdag 10 maart 2016
Op voorstel van het presidium nodigen wij u donderdag 10 maart 2016 uit voor een
commissievergadering met informatief karakter over het onderwerp Onderzoek
uitvoeringsarrangement Participatiewet/Wsw in de gemeenten Kampen en Dronten.
We beginnen om 19.30 uur en hopen tegen 21.30 uur te sluiten.
Voorzitter: dhr. A. J. Schuuring
Inleiding
In juli 2015 zijn de gemeenten Kampen en Dronten samen een onderzoek gestart. Hierin is een
analyse uitgevoerd van mogelijke varianten voor een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de
Participatiewet/Wsw. Beide gemeenten hebben de opgave om meer mensen en nieuwe
doelgroepen naar werk te helpen met minder middelen. Dit betekent dat het voor beide
gemeenten van belang is om de uitvoeringsstructuur te optimaliseren en daarnaast de effectiviteit
en efficiëntie van re-integratie te verbeteren.
We willen de raad informeren over de uitkomsten van de analyse van de verschillende varianten
voor een uitvoeringsstructuur die in beeld zijn gebracht en over de gezamenlijke
voorkeursvariant.
Programma
1. Korte introductie

19.30 – 19.35

2. Presentatie
19.35 – 20.00
Presenteren uitkomsten en korte terugblik naar gezamenlijke raadsinformatieavond Kampen en
Dronten op 17 september 2015.
3. Vragen en discussie

20.00 – 21.00

4. Verdere proces
Wie aanwezig
Vanuit de organisatie zullen portefeuillehouders, de directeur strategie en projecten en betrokken
medewerkers aanwezig zijn. De presentatie zal gegeven worden door dhr. Paul Schenderling van
Berenschot.
Achtergrondinformatie
1) Rapport ‘Onderzoek uitvoeringsarrangement Participatiewet/Wsw in de gemeenten Kampen
en Dronten.
2) Concept raadsvoorstel en raadsbesluit.
3) Het onderzoek zal aan beide raden in de maand mei ter besluitvorming worden voorgelegd. In
de gemeente Kampen zal het onderzoek in maart in een opiniërende raadsronde worden
besproken aan de hand van een opinienota . De raad wordt dan gevraagd ‘om zich een mening
te vormen over de voorkeursvariant’. Om gelijk met elkaar op te lopen ontvangt u bijgaand
concept raadsvoorstel en concept besluit. Op grond van deze stukken vindt geen besluitvorming
plaats.

