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Onderwerp

: Reactie op uw gevraagd advies regionale samenwerking Participatiewet

Geachte heer, mevrouw,
Het college van Bergen heeft uw reactie op het gevraagd advies inzake de regionale
samenwerking op het gebied van de Participatiewet in goede orde ontvangen. Het college
dankt u hartelijk voor uw snelle reactie.
U geeft aan de adviezen van de Adviesraad Castricum integraal over te nemen. Daarbij
noemt u de volgende kernpunten voor de toekomstige samenwerking:
1.
2.
3.
4.
5.

Passende dienstverlening
Gerichtheid op samenwerking
Ruimte voor professionals
Eenvoudige governance structuur
Betaalbaarheid in stand houden

Als college onderschrijven wij deze uitgangspunten en wij nemen deze mee in de verdere
uitwerking van het scenario dat door onderzoeksbureau Berenschot is geschetst. Wij kunnen
daarbij melden dat wat betreft punt 3 de BUCH Werkorganisatie vooruitlopend op de
regionalisering al inzet op het functioneel splitsen van taken rond ‘werk’ en taken rondom
‘inkomen’. Deze professionals zullen daar waar dat van toegevoegde waarde is voor de
cliënt de samenwerking zoeken met vrijwilligersorganisaties waaronder met de Stichting
Welzijn, zoals u aangeeft. Bij punt 4 benadrukt u het belang van een actief Toezicht Sociaal
Domein. Daarover kunnen we melden dat een recente aanscherping van de Wet
gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid biedt om een adviesraad of Raad van Toezicht
in te stellen waarin de gemeenteraden vertegenwoordigd zijn. Deze mogelijkheid zal in het
vervolgproces nader worden onderzocht. De gemeenteraad verzocht in de door hen
geformuleerde aandachtspunten ook specifiek om aandacht voor monitoring en
benchmarking, waar uw vraag om de toezicht te organiseren goed op aansluit. Hier zullen wij
in het vervolgproces zeker aandacht voor vragen.
In uw reactie heeft u geen op- of aanmerkingen genoemd bij de aandachtspunten die de
gemeenteraad heeft geformuleerd. Daarmee gaan het college ervan uit dat u deze
onderschrijft.
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Tot slot
Wij danken u nogmaals voor u snelle reactie en zullen uw advies delen met de
gemeenteraad. Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eline van Braak,
strategisch beleidsmedewerker van het team Beleid via telefoonnummer 088 909 7185. Wilt
u bij correspondentie het kenmerk 20uit03860 vermelden?
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,
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