Agenda commissie Samenleving
Datum vergadering : 6 januari 2014

Datum verzending : 19 december 2013

Aanvang

: 19:30 uur

Kenmerk

: BW13.01520

Plaats

: Raadzaal

Kenmerkcode

:

*BW13.01520*

Agendapunten

Volgnummer

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
04. Vaststelling besluitenlijst van 2 december 2013. (BW13.01458).
05. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
- Stand van zaken decentralisaties.
- Voortgang project Ontmoetingsplek De Kloosterhof.
06. Bespreking bestuurlijke vertegenwoordiging:

GGD (algemeen bestuur)
Schoollogopedische Dienst Maas en Waal (AB)
Breed (algemeen en dagelijks bestuur)
07. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Raadsplanning 1e helft 2014.
- Aanpassing eigenbijdrageregeling Wmo

Vorige vergadering
12 december 2013
24 oktober 2013
27 november 2013

Volgende vergadering
13 maart 2014
16 januari 2014
19 februari 2014

(BW13.01456)
(BW13.01416)

08. Rondvraag.
Einde plenair gedeelte. Aanvang deelsessies.
09. Deelsessie: Regionaal Werkbedrijf.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 19.45 – 20.45 uur

(BW13.01376)

Betreft:
Samenvatting
Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Deze vervangt de huidige WWB, maar ook de WSW
en de Wajong. Om recht te doen aan de kaderstellende rol van de gemeenteraad leggen wij u de nieuwe

Beuningse participatievisie: ‘Werk is de uitkomst’ voor. Tevens brengen we de uitgangspositie van de gemeente Beuningen op het gebied van de WWB, de WSW en de Wajong in kaart.
In februari 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voornemen om, in het kader van de Participatiewet, een regionaal werkbedrijf uit te werken, waar minimaal de bemiddelingsfunctie, de poortwachtersfunctie en de werkgeversbenadering worden ondergebracht (in allianties met andere partijen).
Deze uitwerking heeft plaatsgevonden in het Werkboek “Sterke werkwoorden” dat op dit moment voor ligt.
In dit document wordt beschreven hoe het nieuwe werkbedrijf gaat functioneren, wat het financiële kader
is, hoe de transitie plaatsvindt en wat de vervolgstappen zijn.
Het werkbedrijf is de eerste module van de MGR1, zoals als voorkeursvariant door uw raad aangegeven.
Deze wordt separaat aan uw raad aangeboden.
Besluit om
1. In te stemmen met de Beuningse participatievisie, zoals verwoord in de nota “Werk is de uitkomst”.
2. De nota ‘Sterke werkwoorden’ vast te stellen.
3. In te stemmen met de overdracht van het participatiebudget (werkdeel) aan het regionaal Werkbedrijf.
4. In te stemmen met de overdracht van het budget loonkostensubsidies uit het I-deel aan het regionaal
Werkbedrijf.
5. In de jaren 2015 en 2016 jaarlijks een bijdrage van € 29.013,33 te leveren aan de transitiekosten voor
het Werkbedrijf.
6. Het werkbedrijf de eerste module te laten zijn van de MGR. Het voorstel voor deze MGR ligt tegelijk
met dit voorstel voor bij alle gemeenteraden in de regio.
Genodigden:
Cliëntenraad Beuningen
Directeur BREED, de heer H. Koerhuis.
Portefeuillehouder en ambtelijk adviseur
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde

Beraadslagingronde

Adviesronde

10. Sluiting.

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten,
meningen en visies tussen fracties
onderling en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid
en advisering vervolg (terugkomen in commissie/bespreekstuk
raad/ hamerlijststuk raad).
Vaststellen acties

Tijdsindicatie
19.45 – 20.30

20.30 – 20.44

20.44 – 20.45

