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Geadviseerd besluit 
De notitie ‘Basisdocument Regionaal Werkbedrijf FoodValley’ vast te stellen.  
 

Toelichting op beslispunten 

Op 23 september hebben wij besloten een verzoek in te dienen voor het indelen van gemeente 

Renkum in de arbeidsmarktregio FoodValley. De laatste informatie van het UWV is dat dit verzoek 

wordt ingewilligd, wat betekent dat de samenwerking op 1 januari 2015 zal ingaan.  

Wij zijn direct van start gegaan om ons bij de voorbereiding op de invoering van Participatiewet 

volledig aan te sluiten bij arbeidsmarktregio FoodValley. In eerste instantie ging het om het 

inrichten van één samenwerkingsvorm, te weten het oprichten van een regionaal werkbedrijf. 

In bijgevoegde raadsbrief (kenmerk 132768) vindt u informatie over de actuele stand van zaken 

over de implementatie van Participatiewet. 

 

Beoogd effect 
Met uw besluit tot vaststellen van de notitie onderschrijft u de richting waarin het regionale 

werkbedrijf zich moet ontwikkelen.  

 

Kader 
Vaststelling van de notitie past in uw kaderstellende bevoegdheid. 

 

Argumenten 
Met het vaststellen van deze notitie wordt niet alleen recht gedaan aan uw kaderstellende rol, maar 

tevens is daarmee vastgelegd dat u instemt met de inhoud van de notitie, meer specifiek met de 

richting waarin de samenwerking zich moet ontwikkelen.  

 

  
Kanttekeningen 
Hoewel het oprichten van een werkbedrijf een wettelijke verplichting betreft liggen er 

mogelijkheden voor een zwaardere vorm van samenwerking. In voorliggende notitie is een lichte 

variant van samenwerking gekozen.  
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Draagvlak 
De WMO en WWB-adviesraad worden geinformeerd over de stand van zaken, maar zij zijn niet bij 

betrokken (geweest) bij het opstellen van de notitie.  

 

 

Aanpak/Uitvoering 
De deelnemende gemeenten gaan zo snel mogelijk van start met het uitvoeren van de 

voorwaarden van een regionaal werkbedrijf, zoals het instellen van de stuurgroep en het opstellen 

van arbeidsmarktbewerkingsplan. 

 
Communicatie 
De adviesraden worden geïnformeerd over uw besluit. Zij ontvangen een afschrift van de brief die 

u bij de stukken aantreft ( kenmerk 132768). 

 

Financiële consequenties 
Voor de financiering van het regionaal werkbedrijf geldt dat deelnemende partijen elk hun eigen 

kernverantwoordelijkheid nemen en financieren (pagina 6 van Basisdocument Regionaal 

Werkbedrijf FoodValley). Dit betekent dat de gemeenten en het UWV de verantwoordelijkheid 

nemen voor de financiering van hun taken rond het toeleiden van mensen uit de doelgroep en het 

beschikbaar stellen van de ondersteunende faciliteiten en het inbrengen van expertise, die nodig is 

voor het slagen van de opdracht. Het moet passen binnen de juridische en financiële kaders van de 

gemeenten (gelden van sociaal domein t.b.v. de Participatiewet). Voor de startfase heeft elke 

arbeidsmarktregio een extra budget gekregen van € 1.000.000. 

 

Juridische consequenties 
In het samenwerkingsverband wordt geen eigen formele juridische entiteit gevormd.  

 

WMO-aspecten 
n.v.t. 

 

Duurzaamheid 
n.v.t. 

 
Effect op vermindering regeldruk 
n.v.t. 

 
Alternatieven  

Geen; deze samenwerkingsvormen komen voort uit wettelijke taken uit de Participatiewet 

 

 


