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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard, 
 
Kennisnemen van 
De bestuurlijke opdracht aan Berenschot voor het uitwerken van het scenario voor een 
uitvoeringsarrangement van de Participatiewet. 
 
Inleiding 
Op dit moment wordt de Participatiewet voor de zes gemeenten uitgevoerd door drie 
uitvoeringsorganisaties met elk een verschillende samenstelling van de zes gemeenten:  

 Halte Werk (Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, waarbij Halte Werk ook taken op het 
gebied van, minimabeleid, schuldhulpverlening, voor deze gemeenten uitvoert). 

 WNK (die naast de sw-taken voor alle zes gemeenten ook een deel van de re-integratietaken 
uitvoert voor Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Castricum en Heiloo (BCH).  

 de BUCH-organisatie (Bergen, Castricum en Heiloo, waarbij de gemeente Uitgeest de re-
integratie en WsW taken elders heeft belegd) 

Voor wat betreft de werkgeversdienstverlening wordt er bovendien ook bovenregionaal 
samengewerkt.  
 
Bij de invoering van de Participatiewet hebben de zes gemeenten gestreefd naar een integrale 
regionale uitvoering van de Participatiewet. Om verschillende redenen is deze uitvoeringsvariant 
destijds niet tot stand gekomen.  
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In 2019 hebben de colleges Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk 

ingestemd met de start van drie pilots Regionale samenwerking op de uitvoering van de 

Participatiewet. Dit binnen de context van de volgende ambitie:  

“Wij willen de mogelijkheden optimaliseren om mensen naar vermogen deel te laten nemen in de 
samenleving en perspectief bieden op deelname, door maatwerk en door aan te sluiten bij het 

leven van de mensen.”  
 
Uw raad is in maart 2020 geïnformeerd over de uitkomsten van de pilots en het vervolg via een 
raadsinformatiebrief (Bij20-094). 
 
Kernboodschap 
Gebaseerd op de evaluatie van de pilots zijn uitgangspunten benoemd op basis waarvan 
organisatiebureau Berenschot de een bestuursopdracht heeft geformuleerd en waarmee het 
college heeft ingestemd.  
 
Deze uitgangspunten zijn: 
1. Passende dienstverlening  
2. Gerichtheid op samenwerking  
3. Ruimte voor professionals  
4. Eenvoudige governance structuur  
5. Betaalbaarheid in stand houden 
 

Doel van deze bestuursopdracht is om een uitvoeringsscenario neer te leggen dat recht doet aan 
de hierboven genoemde gedeelde ambitie van de betrokken portefeuillehouders.  
 
Communicatie 
De bestuurders hechten er waarde aan dat de raden halverwege het onderzoeksproces over de 
voortgang van het onderzoek en de tussentijdse resultaten worden geïnformeerd. De 
portefeuillehouders uit de regio opteren ervoor om dit op de reeds geplande regionale 
raadsinformatie bijeenkomst van 27 mei 2020 te laten plaatsvinden. 
 

Ook de ondernemingsraden en de cliëntenraden (adviesraden sociaal domein) worden 
geïnformeerd over het onderzoeksproces. Zowel de ondernemingsraden als de cliëntenraden 
hebben formeel adviesrecht bij de besluitvorming over het scenario (aan het einde van het 
onderzoek). Zij worden ook tussentijds in een digitale informatiebijeenkomst halverwege het 
onderzoek (week 20) geïnformeerd over de 1e resultaten en kunnen verduidelijking vragen aan 
de uitvoerders van de opdracht. 
 

Vervolg 
Een uitgebreide toelichting alsmede een procesbeschrijving is in de opdrachtformulering 
opgenomen. 
 

Bijlage(n) 
Opdrachtformulering bestuursopdracht uitwerken scenario voor het toekomstige 
uitvoeringsarrangement van de Participatiewet in de regio (Bij20-171). 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
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A.S. Meijer 

 
A.B. Blase 

 


