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Onderwerp
Evaluatie beschut werk.

Voorstel
In te stemmen met bijgaande concept-raadsinformatiebrief: Evaluatie beschut werk.

Inleiding
Met de inwerkingtreding van de Participatiewet per l januari 2015, is een nieuwe
doelgroep'beschut werk'geformuleerd. Beschut werk is expliciet als instrument
opgenomen in artikel 10b van de Participatiewet vanuit het oogpunt dat er altijd een groep
mensen is die wel loonwaarde heeft, maar deze loonwaarde uitsluitend in een beschutte
omgeving kan realiseren. Het gaat hierbij om mensen die een dusdanige mate van
begeleiding en/ of aanpassing(en) van het werk nodig hebben, dat dit niet van een
werkgever kan worden verwacht.
Op 7 november 2016 is door de gemeenteraad van Weert een visie beschut werk regio
Midden-Limburg vastgesteld. De gemeente heeft hierin aangegeven beschut werk te willen
uitwerken en invoeren. Het merendeel van de gemeenten in Nederland hebben

terughoudend gereageerd op het inzetten van het instrument. Dit heeft ertoe geleid dat
sinds 1 januari 2017 gemeenten verplicht dit instrument moeten aanbieden.
Door deze wijziging is op 20 september 2Ot7 door de raad van de gemeente Weert
ingestemd met een aanpassing van artikel 10 van de Re-integratieverordening
Participatiewet gemeente Weert 2OI7. De visie op beschut werk regio Midden-Limburg is
gehandhaafd. Tijdens de behandeling van de verordening is aan de raad doorde
portefeuillehouder toegezegd in het eerste halfjaar van 2018 dit instrument te evalueren

Beoogd effect/doel
De raad informeren over de evaluatie van het instrument beschut werk.
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Argumenten
De behoefte, blijkende uit het aantal afgegeven positieve adviezen van UWV, is niet hoger
dan zeven beschutte werkplekken in de gemeente Weert. Hierdoor hoeft de gemeente ook
niet meer dan zeven beschutte werkplekken te realiseren, ook al is aan de gemeente
Weert door het Rijk de opdracht gegeven tot zestien Standaard Eenheden.
Voor de zeven positieve adviezen van het UWV heeft de gemeente zeven indicaties voor
het inzetten van dit instrument afgegeven middels een besluit. Eén persoon heeft afgezien
van een beschutte werkplek, 4 personen zijn door De Risse Groep geplaatst op een
beschutte werkplek en twee personen worden nog bemiddeld naar een plek. Uitvoering
heeft budgetneutraal plaatsgevonden.

Hiermee is uitvoering gegeven aan artikel 10b van de Participatiewet, de visie beschut
werk regio Midden-Limburg en artikel 10 van de Re-integratieverordening Participatiewet
gemeente Weert 2017.
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Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De uitvoer"ing var'ì lret instrunrent lreeft budgetneutraal plaatsgevonden

Uitvoering/evaluatie
Met deze evaluatie is uitvoering gegeven aan de toezegging die is gedaan door de
portefeuillehouder in de commissievergadering van 12 september 20t7.
Comm un icatie/ participatie
Middels bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief wordt de raad geinformeerd
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