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Onderwerp

Visie op de toekomst van De Risse Groep.

Voorstel

De raad te informeren middels bijgaande concept-raadsinformatiebrief

Inleiding

In de raadsinformatiebrief van juni 2OL7 is toegezegd om in het voorjaar van 2018 een
visie op de toekomst van De Risse Groep voor te leggen. Middels bijgevoegde concept-
raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom deze
toezegging.

Beoogd effect/doel

Middels bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief willen we de raad informeren over de
gewijzigde werkwijze die nodig is om een zorgvuldig en integraal proces te volgen
waarmee een duurzame oplossing wordt gevonden vanuit een integraal beeld van de
ontwikkelingen in het sociaal domein. Pas als dat beeld compleet is kan worden
beoordeeld of en op welke wijze De Risse Groep hieraan kan bijdragen.

Argumenten

Met het instemmen en versturen van de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief geven
wij invulling aan de toezegging die is gedaan in de raadsinformatiebrief van juni 2017.

Naar aanleiding van het besluit eind 2016, om het fusieproces tussen De Risse Groep en
Westrom te stoppen is in 2017 opnieuw gekeken naar wat er nodig is om op termijn een
robuuste organisatie te kunnen zijn. Bestuurders en ambtenaren van de drie deelnemende
gemeenten en het managementteam van De Risse Groep hebben hiervoor gezamenlijk
een toekomstvisie verkend.
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De conclusie op basis van die eerste verkenning is dat het creëren van een nieuwe
toekomstvisie een majeur project is waarbij de ontwikkelingen in het sociaal domein de
behoefte aan een uitvoeringsorganisatie als De Risse Groep bepaalt. Er moet in kaart
worden gebracht aan welke vormen van ondersteuning structureel behoefte is. Daarbij
moet ook worden gekeken naar de wijze van uitvoering van taken en op welke manier
daarin innovatie en transformatie kan worden bereikt. Pas als dat beeld compleet is kan
worden beoordeeld of en in welke van deze behoeften het beste door De Risse Groep kan
worden voorzien.

Een werkgroep heeft de contouren uitgezet voor het opstellen van een oriëntatietraject
Sociaal Domein brede aanpak. Bij de uitvoering van het oriëntatietraject willen we, samen
met inwoners en direct betrokken partners in het sociaal domein, op zoek naar integrale
manieren van aanpak. Daarbij ligt de focus op participatievraagstukken, zowel
maatschappelijke participatie als arbeidsparticipatie. De inhoud van het oriëntatietraject
wordt in de raadsvergadering van 28 juni 2018 aan de raad voorgelegd.

De contouren voor het oriëntatietraject sluiten aan bij het gedachtengoed van de
doorbraakprojecten sociaal domein. Deze kleinschalíge projecten hebben als doel om
binnen het sociaal domein zaken anders en beter te doen. De projecten beogen te
stimuleren dat barrières en schotten worden geslecht, processen worden gemoderniseerd,
samenwerking wordt geintensiveerd en de kwaliteit in de keten rond de inwoner centraal
staat.

Kanttekeningen en risico's

Bij het uitzetten van de contouren voor het opstellen van een oriëntatietraject Sociaal
Domein brede aanpak, is duidelijk geworden dat de gemeente Cranendonck op basis van
beleidskeuzes in 2014 de ontwikkeling van het sociaaldomein in Cranendonck al richting
heeft gegeven. Een verdere oriëntatie in Cranendonck is vanuit dat perspectief niet
oppoftuun. Om die reden is ervoor gekozen om de oriëntatie te beperken tot de
gemeenten Nederweert en Weert. De resultaten van de oriëntatie en de ontwikkelingen in
het sociaal domein binnen Cranendonck worden wel met elkaar gedeeld. Zodra de
mogelijke rol van De Risse Groep wordt geagendeerd sluit Cranendonck weer aan.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële, personele en juridische gevolgen worden uitgewerkt in het college- en
raadsvoorstel behorend bij het oriëntatietraject dat aan de raad van 28 juni wordt
voorgelegd.

Uitvoering/evaluatie

Ook dit onderdeel wordt uitgewerkt in het college- en raadsvoorstel behorend bij het
oriëntatietraject dat aan de raad van 28 juni wordt voorgelegd.

Commu nicatie/ participatie

Middels de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief wordt invulling gegeven aan de
toezegging die is gedaan aan de raad in de raadsinformatiebrief van juni 2017.

Overleg gevoerd met

Intern

Frank van Beeck, beleidscoördinator OCSW
Hans Jansen, afdelingshoofd OCSW
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Kees Joosten, afdelingshoofd WIZ

Extern:

Tom de Haas, Tom de Haas Consultancy
Monique van den Broek, teamcoördinator team Samenleving, gemeente Nederweert
Fred Donk-Linschoten, manager werk & Inkomen, samenwerking A2-gemeenten
Jan Karel Jobse, directeur, De Risse Groep

Bijlagen:

Concept-raadsinformatiebrief: Van een visie op de toekomst van De Risse Groep naar een
Sociaal Domein brede aanpak.

Pagina 3


