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Onderwerp: Adviesaanvraag toekomstscenario IW4 en financiering WSW
Veenendaal, 21-09-2018.
Geacht college,
Hierbij ontvangt u het advies van de regionale Cliëntenraad Werk en Inkomen van de
gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude op het besluit van uw college van
28 augustus 2018 betreffende de uitvoering Participatiewet/WSW.
Uw verzoek om advies is besproken in de vergadering van de cliëntenraad op 22 mei
2018, waarbij is afgesproken om een afwijkend adviesprocedure van 4 weken te
hanteren.
Ter voorbereiding van dit advies heeft een werkgroepje vanuit de cliëntenraad de vier
voorstellen uit de notitie stand van zaken toekomstscenario IW4 en de Participatiewet
inclusief het samenvattende advies bestudeerd. Vanuit cliëntperspectief leidt dit tot
de volgende advisering.
Algemeen
Alles overwegende kan worden geconcludeerd dat de Cliëntenraad zich kan
verenigen met het besluit van het college om te kiezen voor het toekomstscenario 1+
als ‘best passende oplossing’. Hierbij verwijzen wij u naar ons (onbeantwoord) advies
m.b.t. het adviesverzoek ‘Uitvoerings- varianten’ van 21 juni 2017 (zie bijlage).
De besluitvorming over de toekomstscenario IW4 en financiering WSW heeft
ondanks het zorgvuldig onderzoek naar onze mening te lang geduurd, waardoor er
een erg ongunstig klimaat is ontstaan voor zowel gemeente Veenendaal als IW4.
Bovendien brengt deze gang van zaken voor de medewerkers en de kwetsbare
doelgroep van IW4 veel onrust met zich mee.
Advies 1A: Kies voor scenario 1+ als best passende oplossing in de gegeven
omstandigheden.

Advies 1B: Draag er zorg voor dat de besluitvorming wordt bespoedigd om verdere
tijdsklem te voorkomen.
Samenwerking IW4 en afdeling Economie & Werk
Met instemming van en na afstemming met de OR van IW4 kan worden
geconcludeerd dat de samenwerking op het vlak van re-integratie tussen IW4 en de
afdeling Economie en Werk van de gemeente Veenendaal nogal stroef verloopt. Dit
komt kennelijk vooral vanwege het ontbreken van klantprofielen, waardoor IW4 het
wiel opnieuw zou moeten uitvinden. Naar het oordeel van de Cliëntenraad zou
(binnen de AVG-kaders en met de juiste instemmingsverklaringen door cliënten)
dit probleem zich niet hoeven voordoen.
Advies 2: Faciliteer IW4 binnen de AVG-kaders en voorzie hen van klantprofielen om
snelle doorloop van het re-integratietraject te bevorderen als wel voorkomen van
onnodige doublures/administratieve lasten.
Persbericht toekomst met perspectief voor sociaal werkbedrijf IW4
Wij vinden het persbericht over de toekomstperspectief van IW4 als sociaal
werkbedrijf te voorbarig, omdat daar nog geen besluit aan ten grondslag heeft
gelegen. Hiermee werd gesuggereerd dat zowel de gemeenteraden van Veenendaal,
Rhenen en Renswoude als de Cliëntenraad reeds hebben ingestemd met het
toekomstscenario IW4. Deze publicatie is ons inziens prematuur en diskwalificeert de
raden in de rol die zij in het besluitvormingsproces moeten spelen.
Eerdergenoemde raden lijken voor een fait accompli te zijn geplaatst.
Advies 3: Zorg voor een zorgvuldige besluitvorming en communicatie, zulks om te
voorkomen dat de betrokken raden de indruk krijgen voor een voldongen feit worden
geplaatst en daarmee in de uitvoering van hun taak worden gediskwalificeerd.
Wij vertrouwen u met onze advisering van dienst te zijn geweest en zien uw reactie
met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Namens Cliëntenraad de Vallei van
Veenendaal - Rhenen – Renswoude

Mevr. Mr. J (Jolande) van Zandbergen
Voorzitter

