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De WMO adviesraad van de gemeente Bergen is gevraagd een advies uit te brengen over de Visie 
Participatiewet Regio Alkmaar.  

 

De WMO Adviesraad van de Gemeente Bergen maakt graag gebruik van de mogelijkheid advies uit te 
brengen over het Visiedocument Participatiewet, regio Alkmaar. De leden van de raad stellen het zeer 
op prijs dat ze in een vroeg stadium betrokken worden bij de totstandkoming van het nieuwe 
participatiebeleid in de regio. 

 

De WMO Adviesraad heeft grote zorgen over de invoering van de Participatiewet. De raad zet zijn 
vraagtekens bij de haalbaarheid van de doelstellingen van de wet en wel over de praktische uitvoering. 
De raad vraagt zich af of het realistisch is te denken, dat de doelgroep van de Participatiewet aan het 
werk kan worden geholpen, gelet op de beperkte middelen die de gemeente hiervoor ter beschikking 
krijgt en het kleine aantal vacatures. De raad spreekt zijn zorgen uit over de effecten die dit zal hebben 
op zowel het inkomen als de participatiemogelijkheden van de inwoners van de regio. De raad is van 
mening dat de toon en verwachtingen die hierover worden uitgesproken in het visiedocument veel te 
positief zijn verwoord. Naar de mening van de raad zouden deze ontwikkelingen met meer 
realiteitszin moet worden beschreven. De raad sluit zich op dit punt aan bij het geformuleerde advies 
van het Platform Sociale zekerheid Alkmaar(PSZA). 

 

Samenvattend zou de WMO Adviesraad de volgende onzekerheden willen omschrijven en spreekt 
daarbij zijn grote twijfel uit: 

• Het aantal werkgevers in de regio is beperkt. De verwachting is dat er onvoldoende banen voor 
arbeidsgehandicapten bij deze werkgevers zijn te realiseren. 

• Er is niet aangegeven op welke manier gemeenten gaan samenwerken met werkgevers om dit te 
realiseren. 

• De gemeenten zijn zelf ook werkgever. De raad verwacht dat zij het goede voorbeeld zullen geven 
bij het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. 

• De raad constateert een gebrek aan kennis omtrent de grootte van de doelgroepen (aantallen) en 
mist de verwachtingspatronen. 

• Naar de mening van de raad zou het wenselijk zijn om de doelgroep met arbeidspotentieel van 
20% tot 80%  in twee groepen op te splitsen, omdat zij nu wel erg groot zal worden. 



• Niet duidelijk is hoe de gemeente bepaalt wie voor welke voorziening in aanmerking komt en hoe 
de verdere afwikkeling gaat. Bijvoorbeeld: als iemand buiten de regio werkt en hiervoor 
(gehandicapten) vervoer nodig heeft. 

De Raad spreekt de verwachting uit dat in het nog op te stellen beleidskader voor de uitvoering van 
de Participatiewet aan deze punten alsnog aandacht zal worden besteed. 

 

 

Bergen, 19 december 2013  

 


