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Geachte bestuursleden,
Bij brief van 27 november j]. heeft u ons de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen ten
aanzien van de beleidsmatige en financiële kaders voor de meerjarenbegroting 2022-2025. Bij aparte
brief van 27 november jl. heeft u ons tevens gevraagd om middels wensen/bedenkingen te reageren
op uw voornemen tot het oprichten van een detacheringsfaciliteit in de vorm van een stichting.
Reeds eerder, namelijk bij brief van 13 novemberjl. heeft u ons de mogelijkheid gebonden om een
zienswijze inzake uw voornemen om een gedeelte van het participatiebudget van 2020 over te
hevelen naar 2021.
Wij kunnen u hierover het volgende berichten.
Beleidsmatige en financiële kaders voor de meerjarenbegroting 2022-2025
De raad heeft kennis genomen van de kaders en spreekt zijn waardering uit voor het zeer tijdig
betrekken van de raad bij de kaders in het voortraject van het opstellen van de begroting.
Inzake het Werkbedrijf merken wij het volgende op:
1. U geeft aan ambities te hebben op 3 onderdelen: arbeidsbemiddeling, arrangementen in Op
weg naar werk' en sociale werkvoorziening. De ambities zijn algemeen van aard. We zouden
graag zien dat u in de begroting concrete invulling geeft aan de deze ambities, met
uitzondering van de sociale werkvoorziening, aangezien Mook en Middelaar de uitvoering van
de WSW heeft ondergebracht bij de IGWM (Noord-Limburg).
2. Wij zijn voorstander van ontschotting van de budgetten. De diverse budgetten per instrument
moeten niet leidend of beperkend zijn bij de ondersteuning van kandidaten naar werk. De
verschillende ondersteuningsmogelijkheden en instrumenten moeten naar behoefte ingezet
kunnen worden vanuit één integraal re-integratiebudget. Dit sluit ook aan bij het principe van
'Simpel Switchen' dat door het rijk wordt gepropageerd. Wij zouden graag voorstellen
hieromtrent zien zodra de ontwikkeling van de rijksbudgetten ontschotting mogelijk maakt.
Inzake de iRvN hebben wij geen opmerkingen over de door u gestelde kaders.
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Overheveling participatiebudget ad 1,9 miljoen naar 2021
Wij stemmen in met de overheveling van 0,9 miljoen van het participatiebudget naar 2021. Reden
hiervoor is dat wij van mening zijn dat de overheveling noodzakelijk is voor o.a. het 100-banenplan en
voor de verbreding en uitbreiding van het kandidatenbestand. Wij verwachten wel afzonderlijke
informatie over de Tozo-doelgroep bij de begroting.

Oprichting detacheringsfaciliteit in de vorm van een stichting
In de brief van 27 riovemberjl. vermeldt u dat u voornemens bent een detacheringsfaciliteit op te
richten in de vorm van een stichting. Tevens vermeldt u dat er waarschijnlijk per 1 januari 2021 een
cao PW gaat gelden en dat dan de vraag rijst of het oprichten van een stichting nog relevant is.
Wij zijn van mening dat de ontwikkelingen rond de cao Participatiewet afgewacht dienen te worden
alvorens een besluit wordt genomen over een detacheringsfaciliteit in de vorm van een stichting.

Hoogachtend
Namens de raad van de gemeente Mook en Middelaar,
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De voorzitter,
mr. drs. W. Gradisen
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