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Omschrijving gevraagd advies
Ontvangen namens het College van B&W gemeente Bergen d.d. 17 november 2020 het volgende 
verzoek. 

In de komende periode (december 2020) worden de algemene lijnen uitgewerkt inzake een regionale 
samenwerking rondom de Participatiewet. Bureau Berenschot heeft daartoe in april 2020 een 
scenario voorgesteld. Van de BUCH gemeenten heeft de gemeente Bergen niet deelgenomen aan de 
besluitvorming in voorjaar en zomer 2020. De gemeente Bergen wil zich alsnog oriënteren op 
deelname aan de regionale samenwerking (oktober 2020). Een definitief besluit wat betreft 
deelname van de gemeente Bergen wordt genomen in de zomer van 2021. Bij het uitwerken van dit 
scenario is voor het college van Bergen van groot belang dat zowel de de gemeenteraad als de 
Adviesraad Sociaal Domein van tevoren aandachtspunten mee kunnen geven waar zij in het verder 
oordelen en besluiten rekening mee kan houden. 

Achtergrond vanuit de Adviesraad Sociaal Domein
1. Overhandigd is de omschrijving van het gevraagde advies, een digitale nieuwsbrief aan de 

gemeenteraad oktober 2020 waarin de gemeenteraad t.b.v. het college een viertal 
aandachtspunten geformuleerd heeft rond dit onderwerp. Het zijn de aandachtspunten:

- Begin met wettelijke taken en later evt. uitbreiden
- Geen bezwaar in het overdragen van budgetten naar de regionale samenwerking
- Heldere monitoring en benchmarking van (harde en zachte) resultaten
- Aandacht voor lokale verschillen
2. De Adviesraad van Bergen heeft inzage gekregen in de reactie van de Adviesraad Sociaal 

Domein van Castricum d.d. 11 juni 2020 op de bestuursopdracht onderzoek regionale 
samenwerking Participatiewet. Deze reactie is gebaseerd op het genoemde rapport 
Berenschot

3. De Adviesraad gaat naast het wettelijk begrip conform de participatiewet mede uit van de 
door de gemeente Bergen gehanteerde omschrijving: Inwoners, ondernemers, bestuur, raad 
en ambtelijke organisatie ontmoeten elkaar bij het mogelijk of beter maken van elkaars 
initiatieven. We spreken dan over participatie.  Dit ter versterking van de positie van 
betrokken burgers.



Adviezen
De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Bergen (NH) wil benoemen dat zij de adviezen 
uitgebracht d.d. 11 juni 2020 door de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Castricum, 
integraal overneemt.

Kernpunten daaruit:

1. Passende dienstverlening 

• De toegang is dichtbij en integraal. 

• De dienstverlening moet passen bij het doel van de inwoner. 

• De dienstverlening biedt waar mogelijk maatwerk.
Worden door meer tijd en aandacht te geven aan de doelgroepen van de Participatiewet: 

- meer mensen uit de uitkering gehaald en aan duurzaam werk geholpen dan eerder ?
- meer resultaten behaald voor wat betreft deelname aan de maatschappij dan eerder? 

Hieraan voorafgaand is de vraag van belang of de gemeente alle klanten in haar bestand in beeld 
heeft (zie landelijke evaluatie Participatiewet). 

2. Gerichtheid op samenwerking 

• Er moet sprake zijn van een cultuur van effectief samenwerken. 

• De samenwerking tussen professionals wordt gezocht ongeacht gemeentegrenzen. 
Naast de drie genoemde uitvoeringsorganisaties is het wenselijk dat ook andere organisaties worden 
betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet: denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, de 
jeugdzorg, het UWV, het werkgeversservicepunt , het COA, Stichting Welzijn rekening houdend met 
de verschillende doelgroepen vallend onder de Participatiewet. 
Samenwerking met bijvoorbeeld het VSO en het UWV kan onnodige wachttijden voorkomen 
(bijvoorbeeld bij het vinden van beschut werk voor jongeren). 

3. Ruimte voor professionals 
Voorwaarde is naar onze mening dat er voldoende gespecialiseerd personeel beschikbaar is. 
Daarnaast zijn er ook vrijwilligersorganisaties betrokken, waarin de aansturing van de vrijwilligers 
wellicht een aandachtspunt is. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de Stichting Welzijn. 
De ASD Bergen benoemt dit als volgt: laat de gemeente zich vooral bezighouden met de regie en 
facilitaire zaken en het daadwerkelijke inhoudelijke werk overlaten aan de professionals.

4. Eenvoudige governance structuur
Dit uitgangspunt wordt door de ASD onderschreven. Wij vinden het aanvullend van belang dat er in 
een bestuursstructuur sprake is van transparantie en betrokkenheid van de doelgroepen 
De ASD Bergen voegt hier aan toe: de noodzaak tot een actief Toezicht Sociaal Domein (TSD) conform 
de regels van de VNG.

5. Betaalbaarheid in stand houden 
Het nieuwe uitvoeringsarrangement kan financiële voordelen voor de deelnemende 
gemeenten hebben. Dit zien wij als bijvangst. Primair gaat het naar onze mening om het 
beter bedienen van de doelgroepen die onder de werking van de Participatiewet vallen. 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Bergen (NH),

A.R.P. Wildeboer, voorzitter

E.F.A. de Vreede, secretaris


