
Bijlage 1: Bespreking zienswijzen kaderbrief 
 
Alle gemeenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de 
kaderbrief. Onderstaand gaan wij nader in op de punten die zijn benoemd in de zienswijzen. Daarbij 
vermelden we welke gemeente(n) het betreffende punt hebben gemaakt. 
 
Algemene opmerkingen 
 
De BRN-richtlijnen dienen als uitgangspunt te worden genomen voor de begroting. (Nijmegen) 
Wij hanteren de BRN richtlijn als uitgangspunt bij het opstellen van de begroting. Daarbij wijken wij op 1 
punt af van de richtlijn. Dat betreft de indexering. Deze passen we reeds toe per 2018. 
 
Gevraagd wordt duidelijk aan te geven met welke (financiële) uitgangspunten in de begroting rekening 
is gehouden. (Druten) 
Hieraan hebben wij voldaan: In de begroting is een paragraaf met uitgangspunten opgenomen.  
 
Het verzoek wordt gedaan aan te geven hoe omgegaan wordt met wijzigingen in de Rijksbudgetten en 
de verwerking daarvan via begrotingswijzigingen. (Druten) 
Wijzigingen in rijksbudgetten worden met de begrotingswijziging van het najaar verwerkt in de begroting. 
Indien deze een meerjarig effect hebben wordt het meerjarig effect ook meegenomen in de 
begrotingswijziging. Conform het uitgangspunt in sterke werkwoorden wordt het volledig 
participatiebudget opgehaald. Overige structurele budgetten zijn er niet. 
 
Benadrukt wordt dat voor wat betreft de informatievoorziening aan de gemeenten het 
informatieprotocol gevolgd dient te worden. (Heumen, Druten) 
Zoals ook vermeld in de kaderbrief, blijft het door ons bestuur vastgestelde informatieprotocol voor ons 
leidend in de informatievoorziening naar gemeenten. Heumen verwijst naar het vijfde uitgangspunt op 
bladzijde 3, waarin staat dat minimaal gerapporteerd wordt over het aantal plaatsingen op werk. We 
volgen de afspraken in het informatieprotocol en de daarvan afgeleide kwartaalrapportages. Het 
uitgangspunt hebben we in de kaderbrief opgenomen als minimale eis cq uitgangspunt voor WerkBedrijf.  
 
Onderzocht dient te worden of de wijze van rapporteren zoals opgenomen in het informatieprotocol  
nog wel aansluit bij de wensen van de raden. (Druten) 
Als de huidige vorm van rapportage niet langer aansluit bij de wensen van de deelnemende gemeenten of 
rapportage eenvoudiger en duidelijker kan, zoals u stelt, zijn wij graag bereid hierover met u in gesprek te 
gaan. Andere wensen vanuit de gemeenten kunt u aan ons kenbaar maken, bijvoorbeeld via het AB of de 
agendacommissie, waarna een aanpassing van het informatieprotocol mogelijk is.  
 
Platformfunctie 
 
Er is meer draagvlak en betrokkenheid bij de platformfunctie nodig. (Heumen, Berg en Dal). 
De stelling dat meer betrokkenheid bij de samenwerking in de regio nodig is, onderschrijven wij. In onze 
notitie ‘Lokale belangen in een sterke regio; samenwerken en afstemmen in het Rijk van Nijmegen’ gaan 
wij nader in op deze noodzaak. Daarbij geldt dat zowel de MGR als de individuele gemeenten een rol 
hebben in het verder vormgeven van deze samenwerking. Daarom hebben wij uw gemeenten in de 
genoemde notitie uitgenodigd tot het voeren van een fundamenteel debat over de rolverdeling tussen de 
gemeente en het verlengd lokaal bestuur.  
 
De invulling van de platformfunctie vraagt verdere doorontwikkeling. (Beuningen) 
De gemeente Beuningen geeft aan dat verdere ontwikkeling nodig is en dat zij graag een bijdrage levert 
hieraan. Deze betrokkenheid waarderen wij en deze is ook nodig om een verdere ontwikkeling mogelijk te 
maken. Voor het overige verwijzen wij wat betreft ons standpunt over de doorontwikkeling van de 
samenwerking naar de notitie ‘Lokale belangen in een sterke regio; samenwerken en afstemmen in het 
Rijk van Nijmegen’.  



 
WerkBedrijf 
 
Gereageerd wordt op de vraag over het toewerken naar een basispakket. (alle gemeenten) 
In de kaderbrief is aangegeven dat borging van een lokale aanpak belangrijk is, maar het niet meer 
noodzakelijk lijkt dit te doen via het construct maatwerk. Gevraagd is of de gemeenten dit herkennen en 
WerkBedrijf toe kan werken naar een basispakket. Alle gemeenten reageren hierop. Daarbij geven de 
gemeenten Mook en Middelaar, Heumen en Druten aan positief te staan tegenover deze ontwikkeling. Zij 
zijn echter van mening dat het meegenomen dient te worden in het strategisch arbeidsmarktbeleid. De 
gemeente Wijchen, Beuningen en Berg en Dal vinden deze ontwikkeling minder vanzelfsprekend. 
Nijmegen stelt vooral dat nadere uitwerking noodzakelijk is, alvorens ingestemd kan worden met een 
dergelijke ontwikkeling. 
 
Uit uw reacties op onze vraag of WerkBedrijf kan toewerken naar één basispakket concluderen we dat dit 
(nog) niet mogelijk is. In het voorliggend ontwerp van de begroting blijven we dan ook een onderscheid 
maken in een basispakket en een pakket voor maatwerk.  
We hopen dat gemeenten in het (regionale) strategische arbeidsmarktbeleid toewerken naar een 
regionaal antwoord op onze vraag. We blijven hierover in gesprek met u en willen graag onze argumenten 
en inzichten over regionale dienstverlening aan arbeidsmarktpartijen (werkgevers,  werkzoekenden, 
onderwijsinstellingen, UWV, gemeenten en andere) delen om later te komen tot één basispakket met oog 
voor lokale zichtbaarheid.  
 
Gevraagd wordt om een meer expliciet beeld met betrekking tot de uitvoering van beschut werken in 
de komende jaren. (Nijmegen) 
In de ontwerpbegroting is de ontwikkeling en uitvoering van Beschut Nieuw één van onze opgaven en 
ambities. Zo willen we komende jaren meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen én 
houden. We zullen in de Derde Kwartaalrapportage van 2018 gehoor geven aan de vraag om een meer 
expliciet beeld te geven over de uitvoering van Beschut Nieuw.  
 
Gesteld wordt dat bij het opstellen van het strategisch arbeidsmarktbeleid een dialoog moet 
plaatsvinden over de inzet van het instrument beschut werk. (Heumen) 
Dit onderschrijven we. We willen graag onze bijdrage leveren aan uw (regionaal) strategisch 
arbeidsmarktbeleidskader en de arbeidsbemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking daarbinnen.  
 
Gesteld wordt dat de doelgroep van het Werkbedrijf nader gedefinieerd wordt, doordat het werken 
aan de niet-loonvormende keten als taak voor de gemeenten wordt benoemd. Gewezen wordt op de 
financiële kant hiervan. (Mook en Middelaar, Druten, Wijchen, Beuningen) 
In uw reactie stelt u dat we veranderingen in onze doelgroep voor arbeidsbemiddeling hebben 
doorgevoerd, en dat dit financiële consequenties zou moeten/kunnen hebben. U vindt dit naar aanleiding 
van ons signaal dat de niet-loonvormende activiteiten lokaal niet altijd  sluitend zijn georganiseerd (in de 
nota Ketens 0% tot 100% loonwaarde). Vorig jaar hebben we, toen we middelen voor de arbeidsmatige 
dagbesteding aan u teruggaven (circa 1,3 miljoen euro voor de hele regio), u opgeroepen de niet-
loonvormende voorzieningen in te zetten voor die doelgroep die u niet toeleid naar het WerkBedrijf. Op 
het moment deze kandidaten zich ontwikkelen, leidt u ze naar het WerkBedrijf. Dit is de huidige praktijk.  
We herkennen ons er niet in dat we veranderingen in de doelgroep en arbeidsbemiddeling hebben 
doorgevoerd. Bij de start van de MGR is besloten dat u het Participatiebudget overhevelt en de 
arbeidsbemiddeling van met name bijstandsgerechtigde werkzoekenden belegt bij de 
uitvoeringsorganisatie WerkBedrijf, die loonvormende activiteiten kunnen verrichten. De grootte van de 
doelgroep is toentertijd berekend op circa 4.000 kandidaten. Wij bieden onze dienstverlening voor circa 
4.300 kandidaten (bijstandsgerechtigden) aan. Voor ons staan deze uitgangspunten (zoals verwoord in 
Sterke werkwoorden en vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling) dus nog steeds overeind.  
 
 



Individuele gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aansluiting tussen de loonvormende 
(WerkBedrijf) en de niet-loonvormende (gemeenten) keten. (Berg en Dal) 
Deze zienswijze onderschrijven we. Ons ideaal is dat de aansluiting tussen loonvormende en niet-
loonvormende keten plaatsvindt op operationeel niveau. Om dit te realiseren is een dynamisch 
samenspel tussen alle partijen (regionaal en lokaal) nodig. De verantwoordelijkheid van een individuele 
gemeente om dit op lokaal niveau te organiseren en te faciliteren ondersteunen we. Goed georganiseerde 
ketens en het samenspel tussen beide komen altijd ten goede aan het leveren van maatwerk aan 
individuen. Waarbij uitvoeringsorganisaties aansluiten op de behoeften van mensen om verdere stappen 
te zetten in hun (arbeids)ontwikkeling.  
 
In de kaderbrief wordt aangegeven dat de impact van het regeerakkoord voor onze arbeidsmarktregio 
nog niet in zijn totaliteit te doorzien is. Gevraagd wordt de gemeenten hierover verder inhoudelijk te 
informeren zodra dat wel het geval is. (Druten) 
We houden de ontwikkelingen en impact van het regeerakkoord over domein Werk in de gaten en 
informeren u hierover in de kwartaalrapportages.  
 
Geadviseerd wordt ‘De basis dichtbij’ zoals gehanteerd als werkwijze in Beuningen de komende jaren 
voort te zetten en onderdeel te laten uitmaken van het basispakket. (Beuningen) 
Gezien alle reactie op onze vraag of WerkBedrijf kan toewerken naar één basispakket, blijven we 
vooralsnog onderscheid maken in basispakket en maatwerkpakket. Dit betekent voor de komende tijd dat 
de werkwijze om (extra) consulenten bedrijfsdienstverlening op locatie in te zetten niet tot het 
basispakket behoort.   
 
IRvN 
 
Onderschreven wordt dat de gemeenten zelf verantwoordelijk blijven voor het strategisch 
informatiebeleid en dat de rol voor de IRvN (hoogstens) een ondersteunende en adviserende kan zijn. 
(Nijmegen, Mook en Middelaar, Heumen, Druten, Beuningen, Berg en Dal) 
De verschillende gemeenten onderschrijven allemaal dat de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn  voor 
het strategisch informatiebeleid. Vijf van de zes gemeenten die hierop reageren geven aan een 
ondersteunende en adviserende rol voor IRvN wenselijk te vinden. Nijmegen geeft aan benieuwd te zijn 
naar de gevoelde noodzaak om tot een actievere advisering te komen. De reden hiervoor is dat 
gemeenten advies vragen aan iRvN over de ontwikkelingen van hun applicatielandschap. Dit mede ook in 
relatie tot de technologische ontwikkelingen en de verdere mogelijkheden om binnen de Regio Rijk van 
Nijmegen af te stemmen. 


