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Geacht college, 
 
De Adviesraad Participatiewet heeft zich in haar vergadering van 9 januari jl. in het bijzijn van de heer 
G. (Gertjan) van Dam gebogen over de ingekomen adviesaanvraag  “Uitvoeringsplan Sociale 
Werkvoorziening (Opbouw WSW) gemeente Rekum” geregistreerd onder nummer AP-170103. 
 
Uit de toelichting die de heer Van Dam geeft ter vergadering blijkt het uitgangspunt van de gemeente 
Renkum te zijn, dat de bestaande detacheringen in stand worden gehouden. Wanneer er sprake is 
van gemengde teams (mensen uit diverse gemeenten werken samen in een team) worden er tussen 
de gemeente onderling afspraken gemaakt om de uren en daarmee gepaard gaande financiën te 
verrekenen. De gemeente waar het bedrijf gevestigd is wordt het eerste aanspreekpunt voor de 
gedetacheerde medewerkers. De trajectbegeleider wordt aangestuurd vanuit de woongemeente. 
Naast de gedetacheerde medewerkers is een aantal WSW-werknemers afhankelijk van beschut werk. 
Het gaat hierbij om 17 deelnemers waarvoor vervangend werk gezocht moet worden. Van de overige 
deelnemers is de verwachting dat ze (op termijn) gedetacheerd kunnen worden. De medewerkers uit 
de gemeente Renkum die werkzaam zijn binnen de sociale werkvoorziening Presikhaaf worden naar 
Arnhem “overgeplaatst”. Om deze medewerkers hiervan tijdig op de hoogte te brengen acht de 
adviesraad het wenselijk dat de gemeente Renkum met hen hierover tijdig in gesprek gaat. 
 
Naar aanleiding van de toelichting heeft de Adviesraad Participatiewet nog enkele aandachtspunten. 
Het eerste punt waar de Adviesraad Participatiewet is of processen niet door elkaar heen gaan lopen 
met betrekking tot de  woon-en werkgemeente.  De raad wijst erop, dat een goede communicatie en 
heldere afspraken nodig zijn om lopende en aflopende detacheringen in goede banen te leiden. 
Een ander punt waar de adviesraad aandacht voor vraagt is om de overgang van de lopende 
detacheringscontracten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zij vraagt zich in dit kader af, of de 
voorgestelde periode van 4 maanden voldoende is gelet op het feit, dat er ook nog “proefgedraaid” 
moet worden om onvolkomenheden zo veel mogelijk te voorkomen voordat de “Permar-taken” per 1 
januari 2018 naar de gemeenten overgeheveld worden. 
 
De Adviesraad Participatiewet heeft verder geen op- en/of aanmerkingen over deze adviesaanvraag 
en adviseert derhalve positief. 
 
Wij zouden graag op de hoogte gehouden willen worden van de actuele ontwikkelingen op dit gebied. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
namens de Adviesraad Participatiewet,
 

      
F.N. Michielsen      M.C. Schippers 
Voorzitter      Secretaris/penningmeester 


