
Toelichting en Leeswijzer Participatievisie Gemeente Bergen Kansen benutten 
  
Per 1 januari 2009 is de Wet op het participatiebudget van kracht gegaan. Het 
participatiebudget beoogt mensen makkelijker aan een baan te helpen en te ondersteunen 
op het gebied van inburgering en educatie, door het bundelen van de gemeentelijke 
middelen voor reïntegratie, inburgering en educatie.  
  
Het participatiebudget biedt gemeenten meer vrijheid om te bepalen wie zij een aanbod doen 
en hoe dit aanbod eruit ziet. Zo kan de gemeente ervoor kiezen om trajecten geheel of 
gedeeltelijk in eigen beheer uit te voeren, en is de doelgroep breed geformuleerd. Naast alle 
inwoners van achttien jaar en ouder kunnen zelfs 16- en 17-jarigen een aanbod krijgen 
vanuit het participatiebudget, wanneer zij ontheven zijn van de kwalificatieplicht, hier reeds 
aan voldaan hebben of wanneer schooluitval dreigt en zij door een leer-werktraject alsnog 
een startkwalificatie kunnen behalen. 
  
De verantwoording over de drie budgetten is per 1 januari 2009 teruggebracht naar één 
verantwoording over het gehele participatiebudget. Voor de verdeling van het macrobudget 
van het Rijk over gemeenten in 2009 tot en met 2011 is er sprake van uitsluitend objectieve 
factoren. Vanaf 2012 is de verdeling echter gebaseerd op een aantal 
outputverdeelmaatstaven, waarbij gemeenten die hoger scoren dan andere gemeenten, 
meer budget krijgen voor twee jaar later. 

 
Recent heeft het kabinet besloten dat gemeenten tot en met 31 december 2012 verplicht 
blijven om het educatiedeel te besteden aan de inkoop van educatietrajecten bij ROC’s. Het 
educatiebudget mag dus niet besteed worden bij andere educatieaanbieders dan een ROC, 
ook mag het educatiebudget niet worden gebruikt om inburgerings- en reïntegratietrajecten 
in te kopen bij een ROC. Daarnaast is wettelijk bepaald dat het inburgeringsbudget ook niet 
mag worden ingezet voor educatie.  
Het inburgerings- en reïntegratiebudget kunnen daarentegen wel per 2009 voor 
participatiedoeleinden worden ingezet. 
 
De gemeente Bergen heeft besloten een participatievisie op te stellen, en haar werkwijzen 
zo aan te passen dat participatie van bewoners - op de arbeidsmarkt, in het sociale verkeer 
en op buurt- en wijkniveau gestimuleerd wordt. De gemeente heeft Organisatie adviesbureau 
AEF gevraagd haar hierbij te ondersteunen.  
 
Rode draad in de participatievisie is dat de gemeente besluit de burger actief op te zoeken. 
Daarbij is het van belang dat er keuzes worden gemaakt. In de visie worden alvast drie  
keuzes gemaakt. Ten eerste wordt er voor gekozen de al bekende participatieladder bij 
reïntegratie breder te gebruiken, ten tweede wil de gemeente investeren in jongeren om een 
startkwalificatie te behalen door tweede kans onderwijs en door jongeren een leer-
werktraject aan te bieden en ten derde wil de gemeente dat aan alle generaalpardonners 
een inburgeringsaanbod wordt gedaan. 
 
Verder is de participatievisie en de gemaakte conclusies en aanbevelingen te zien als een 
soort mandje waarin het een en ander aangereikt wordt. Dit kan helpen bij het maken van 
keuzes en het bepalen van doelgroepen. Uiterlijk eind maart 2010 moeten er nadere 
doelgroepen zijn bepaald.  
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