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Geachte leden van de Adviesraad Participatiewet,
Het college heeft uw advies ontvangen over de concept Re-integratieverordening Participatiewet
Renkum 2015. U adviseert positief over de verordening. Wel geeft u ons een aantal
aandachtspunten mee. In deze brief geven wij een korte reactie.
U constateert dat de grens tussen re-integratie en het verdringen van plaatsen op de arbeidsmarkt
erg smal is en dat het ontwikkelen van beleid hierover lastig is.
College: de toelichting op de verordening is bij de betreffende artikelen (4, 5 en 9) aangevuld met
enkele aanwijzingen om de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord te beïnvloeden en
verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen. Wij stellen uw aanbod om over een verdere
uitwerking mee te denken op prijs en maken hiervan graag gebruik.
U heeft gesproken over de positie van de jobcoach. Er zijn verschillende mogelijkheden:
begeleiding vanuit de gemeente, interne en externe begeleiding. Maatwerk staat bij deze keuze
voorop.
Advies: de adviesraad kan zich hierin vinden, maar benadrukt wel het belang van controle
bij zowel de interne- als de externe begeleiding.
College: wij delen uw mening. Wij zoeken altijd naar manieren om de kwaliteit te waarborgen,
zonder dat controle leidt tot een toename van de administratieve druk.
U vraagt aandacht voor de positie van medewerkers WSW ‘oude stijl’. Deze groep valt niet onder
de Participatiewet, terwijl de financiering wel binnen het Sociaal Domein is geregeld.
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Gemeente Renkum
College: dit is een terechte constatering. Permar heeft onder andere de opdracht om de groep
WSW-ers middels arbeidsontwikkeling te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.
U benadrukt het belang van afstemming tussen Permar en het werkgeversservicepunt om te
voorkomen dat werkgevers meerdere malen benaderd worden door verschillende organisaties.
College: wij delen uw mening en sturen hier bij beide organisaties op.
Tenslotte geeft u in uw brief een verduidelijking van artikel 3, eerste lid, sub f. Dit artikel gaat over
mensen die hun afspraken met de gemeente niet nakomen.
College: u constateert dit terecht en wij gaan er vanuit dat dit artikel hiermee voldoende duidelijk
is.
Wij danken u hartelijk voor het uitbrengen van uw advies.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
de secretaris,

de burgemeester,

A.E.J. (Jeroen) Steverink MBA

drs. J.P. (Jean Paul) Gebben
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