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Aansluiting gemeente Cranendonck bij het samenwerkingsverband Werk.Kom

Voorstel

1. Bijgevoegd addendum bij de bestuursovereenkomst Werk.Kom aan te gaan;
2. Wethouder M.J. van den Heuvel volmacht te verlenen voor het ondertekenen van het

addendum (ex artikel 171 tweede lid Gw).

Inleiding

Op 22 april 2013 hebben de gemeenten Nederweert en Weert en Werkvoorzieningsschap
Weert en omstreken de Risse, de bestuursovereenkomst Werk.Kom getekend. In de
bestuursovereenkomst zijn de afspraken van het samenwerkingsverband Werk.Kom
vastgelegd. Bij het samenwerkingsverband zijn de detachering van medewerkers in de
Sociale Werkvoorziening en re-integratieactiviteiten in het kader van de Participatiewet
ondergebracht.
Sinds 1 januari 2018 is de gemeente Cranendonck aangesloten bij de arbeidsmarktregio
Midden-Limburg en participeren zij in het samenwerkingsverband Werk.Kom op het gebied
van re-integratie. Tot op heden is deze samenwerking niet geformaliseerd. Door
ondertekening van bijgevoegd addendum bij de bestuursovereenkomst wordt de
samenwerking geformaliseerd en committeeft de gemeente Cranendonck zich aan de
afspraken van het samenwerkingsverband.

Beoogd effect/doel
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Argumenten

Door ondertekening van het addendum committeert de gemeente Cranendonck zich aan
de samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten Nederweert en Weert en het
Werkvoorzieningsscha¡t Weert en omstreken de Risse in het samenwerkingsverband
Werk.Kom.
De gemeente Cranendonck is per l januari 2018 aangesloten bij de arbeidsmarktregio
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heden is de samenwerking met Werk.Kom nog nlet geformaliseerd. Door ondertekening
van het addendum wordt de gemeente Cranendonck in de bestuursovereenkomst
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Kanttekenlngen en rlslco's

De bestuursovereenkomst Werk.Kom en de onderliggende gemeenschappelijke regeling
'Werkvoorzieningsschap Weert en omstreken de Risse' zijn niet meer actueel. Momenteel
loopt de sociaal domein brede procesaanpak'Samen aan de Slag!'waar ook de Risse en

Werk.Kom onderdeel vanuit maken. Deze procesaanpak zal ook van invloed zijn op
uitvoering van de Risse en Werk.Kom maar op welke wijze is nu nog niet duideiijk. Zocjra
meer duidelijkheid is wordt ook de bestuursovereerrk<;rrìst erl de onderliggettde
gemeenschappelijk regeling geactualiseerd. Om de gemeente Cranendonck wel formeel
deel uit te laten maken van het samenwerkingsverband Werk.Kom wordt de gemeente
middels bijgevoegd addendum opgenomen als vierde partij in de bestuursovereenkomst.

Financiëie, personele en juridisehe gevolgen

Door ondertekening van het bijgevoegde addendum wordt de gemeente Cranendonck
opgenomen als vierde partij in de bestuursovereenkomst Werk.Kom.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Na instemming tekent wethouder Van den Heuvel op 7 oktober 2Ol9 tijdens een
vergadering van het Algemeen Bestuur van de Risse het addendum.

Communicatie/ participatie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

Frank van Beeck, teamleider Zorg en Participatie, afdeling OCSW

Nancy Peeters, afclelingshoofcl WTZ

Ümügül Tasim, teamle¡der Participatie, afdeling WIZ
Marie-Lou Rosbergen, juridisch beleidsadviseur, afdeling OCSW

Ingrid Willems, beleidsadviseur Sociaal Domein, afdeling OCSW

Extern:

Rachel Smeelen, beleidsmedewerker Sociaal Domein, gemeente Nederweert
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Mirjam de Gruijter, beleidsmedewerker Werk en Inkomen, A2-gemeenten
Claudia Moonen, manager Werk.Kom

Bijlagen:

Addendum
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