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Voorstel Verordening vestiging alleenrecht re-integratie activiteiten (ten behoeve van personen met
een zeer grote of nagenoeg onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt)

Aan de Raad.

1.1. Inleiding

In de Wet werk en bijstand staat zelfredzaamheid en participatie centraal: iedere burger moet mee
kunnen doen aan alle facetten van de samenleving, ongeacht beperkingen of belemmeringen. De wet
gaat uit van het basisprincipe dat de burger allereerst zelf verantwoordelijk is voor de inrichting van
zijn eigen feven. Eén van de belangrijkste WWB doelstellingen is om mensen die niet op eigen kracht
aan werk kunnen komen en daarom in de bijstand zitten of een uitkering aanvragen te ondersteunen
bij het vinden van werk.
Het bevorderen van uitstroom uit de inkomensvoorziening en reductie van de uitkeringsduur wordt
onder meer gerealiseerd door een kwalitatief aanbod van re-integratie-instrumenten: het wegnemen
van eventuele belemmeringen en het bieden begeleiding, scholing, zorg, bemiddeling en nazorg.

Wij bieden ondersteunende voorzieningen met de volgende doelstelling:

de Helderse burger is zelfredzaam, participeert in de (lokale) samenleving, bij voorkeur door
deelname aan het arbeidsproces en / of verricht sociaal maatschappelijke activiteiten.

De opdracht om ondersteuning naar werk te bieden is geregeld in artikel 7 van de WWB.
Gemeenten ontvangen van het rijk voor de uitvoering van de WWB twee budgetten: een
inkomensdeel (financiering uitkeringen) en een werkdeel (financiering re-integratie). Aan de
financiering is gekoppeld een 100% eigen risico, indien het aantal uitkeringen het inkomensbudget te
boven gaat. Het rijk gaat ervan uit dat een tekort kan worden voorkomen door een effectieve
toepassing van het werkdeel. Gemeenten hebben dus een financieel belang bij het beperken van de
instroom in - en bevordering van de uitstroom uit de uitkeringen. Deze prikkel kan ertoe leiden dat
vooral geïnvesteerd wordt in re-integratietrajecten voor de kansrijke burgers.

Er zijn kwetsbare burgers voor wie een arbeidsplaats onbereikbaar is vanwege een complexe
problematiek van verslaving, schulden, uitsluiting, vroegtijdig schoolverlaten, sociaal isolement. Dit zijn
personen met een zeer grote, nagenoeg onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn eerst en
vooral aangewezen op gemeentelijke zorg. Soms mijden zij juist de noodzakelijke zorg terwijl
hulpverlening, het doorbreken van negatief gedrag en of het sociaal isolement, het regelen van
inkomen, huisvesting of budgetbeheer voor hen en voor de samenleving een primair belang is.
De ondersteuning is niet op de eerste plaats gericht op werk maar beoogt het herstellen van het
zelfredzame vermogen en het sociaal functioneren door het benutten van mogelijkheden voor
persoonlijke ontwikkeling, het versterken van mentale en sociale vaardigheden opdat zij weer
meedoen aan de samenleving.

Vaak zijn (gesubsidieerde) maatschappelijke organisaties al betrokken bij de zorg voor personen met
complexe problematiek. Vanuit het oogpunt van re-integratie en maatschappelijke participatie zijn er
voldoende mogelijkheden om ten aanzien van de persoon met een bredere doelstelling te werken.
Echter wanneer wij derden betrekken bij de uitvoering van re-integratie dan gelden de Europese
regels inzake uit- en aanbesteden van diensten (de Europese Richtlijn Diensten 1B) en de daaraan
ten grondslag liggende beginselen van het EG-verdrag, waaronder het non-discriminatie beginsel. Met
andere woorden: voor het werkdeel WWB gelden de regels van vrije marktwerking.
Na aanbesteding dienen "derden" steeds opnieuw 'ingepast' in de al bestaande infrastructuur van zorg
en zorginstellingen terwijl de behoefte aan continuïteit en samenwerking in een stabiele en duurzame
keten van zorg en activering juist groot is.

De re-integratie van personen met een zeer grote, nagenoeg onoverbrugbare afstand tot de
arbeidsmarkt is aan te merken als een dienst van algemeen economisch belang conform
Vrijstellingsbeschikking 2005/842/EG van de Europese Commissie (in werking getreden op 19



december 2005). Daardoor wordt de re-integratie van deze doelgroep een publieke taak, naar eigen
inzicht op te dragen aan uitvoerders en dus los van aanbestedingen te regelen.

Het recht van de lidstaten om specifieke openbaredienstverplichtingen aan marktdeelnemers op te
dragen en op de uitvoering ervan toe te zien, is impliciet erkend in artikel 86, lid 2, van het EG-
Verdrag.

De publieke opdracht dient bevestigd door een officieel besluit. De grondslag is de verordening
vestiging alleenrecht re-integratie van personen met een zeer grote, nagenoeg onoverbrugbare
afstand tot de arbeidsmarkt.
Op grond van de verordening vestiging alleenrecht geeft u ons de bevoegdheid naar eigen inzicht per
besluit instellingen aan te wijzen, die belast worden met de uitvoering van re-integratie-activiteiten ten
behoeve van tot de doelgroep behorende personen. Er kunnen desgewenst meerdere
aanwijzingsbesluiten opgesteld worden. Een aanwijzingsbesluit heeft een looptijd van één jaar en
bevat de prestatieafspraken van dat jaar.

1.2. Diensten van algemeen belang

De diensten van algemeen belang maken deel uit van de waarden die de Europese samenlevingen
gemeen hebben en zijn een essentiële schakel in het Europese maatschappelijke model. De rol ervan
is van onmisbaar belang om de leefkwaliteit van alle burgers te verbeteren en sociale uitsluiting en
isolement te overwinnen. Het is op de eerste plaats de taak van de relevante nationale, regionale en
plaatselijke autoriteiten van de Europese Lidstaten om diensten van algemeen belang te definiëren, te
organiseren, te financieren en vervolgens uit te maken of een of andere dienst die ze als dienst van
algemeen belang hebben aangemerkt, kan worden verleend door organisaties zonder winstoogmerk
en / of een andere vennootschap met aparte rechtspersoonlijkheid en de voorwaarden ter zake nader
toe te lichten.
Het maatschappelijk doel van deze organisaties is niet het behalen van zoveel mogelijk winst maar
behelst het verwezenlijken van doelstellingen met een sociale dimensie.

De levering van diensten van algemeen belang kan worden georganiseerd in samenwerking met de
private sector of worden toevertrouwd aan private of publieke ondernemingen en het is een taak van
de overheidsinstanties erop toe te zien dat de dienstverleners de hun toevertrouwde opdrachten van
openbaredienstverlening uitvoeren.

1.2.a. Toelichting diensten van algemeen belang

De diensten van algemeen belang spelen een sleutelrol bij het politieke Europees debat. Zij houden
rechtstreeks verband met de allesoverheersende vraag welke rol de overheid binnen de
markteconomie speelt door enerzijds toe te zien op een soepele marktwerking en de naleving van de
(aanbestedings-) regels door alle betrokken partijen en anderzijds het algemene publieke belang te
garanderen, met name door te voorzien in fundamentele behoeften en de openbare publieke
dienstverlening in stand te houden.
De Europese Gemeenschap heeft in haar regels altijd een "geleide" liberalisering voorgestaan, d.w.z.
een geleidelijke openstelling van de markt, die gepaard ging met maatregelen ter bescherming van
het algemeen belang, met name door middel van het concept van de universele dienst, om de
toegang voor iedereen, ongeacht economische, maatschappelijke of geografische omstandigheden,
tot een dienst van een bepaalde kwaliteit tegen een betaalbare prijs te waarborgen.

In haar resolutie van 13 januari 2004 spreekt het Europese Parlement haar voldoening uit over het
verschijnen van het 'groenboek' van de Commissie betreffende diensten van algemeen belang [A5-
0484/2003].
Het Parlement is van mening dat een aantal diensten van algemeen belang, zoals onderwijs,
volksgezondheid en volkshuisvesting, en ook diensten van algemeen belang die gericht zijn op
handhaving of vergroting van pluralisme betreffende informatie en culturele verscheidenheid niet
binnen de werkingssfeer van de mededingingsregels moeten vallen. Het is van mening dat het noch
mogelijk noch wenselijk is gemeenschappelijke definities van diensten van algemeen belang en de
daaruit voortvloeiende verplichtingen tot openbaredienstverlening op te stellen, maar dat de Europese
Unie gemeenschappelijke beginselen moet vaststellen zoals universaliteit en gelijke toegang,



continuïteit, veiligheid, aanpasbaarheid, kwaliteit, doelmatigheid, betaalbaarheid, transparantie,
bescherming van minder welvarende sociale groeperingen, bescherming van de gebruikers, de
consumenten en het milieu alsook participatie van de burgers, waarbij met sectorspecifieke
omstandigheden rekening dient te worden gehouden. Ook wijst het Parlement erop dat de
mededingingsvoorschriften verenigbaar moeten zijn met de verplichtingen inzake de
open baredienstverlening.

In vervolg op het "groenboek" is op 12 mei 2004 verschenen het 'Witboek over diensten van
algemeen belang" {COM 2004 374 def).
Het witboek onderstreept nog eens krachtig het belang van diensten van algemeen belang als pijler
van het Europese samenlevingsmodel en zet de aanpak van de Europese Unie uiteen om de
ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige diensten van algemeen belang te bevorderen. Het stelt de
belangrijkste punten voor van een strategie die moet garanderen dat alle burgers en ondernemingen
in de Unie toegang krijgen tot kwalitatief hoogwaardige en betaalbare diensten.

Met de presentatie van dit witboek wil de Commissie een bijdrage leveren aan de lopende discussie
en deze een stap verder brengen door de rol van de Unie te definiëren en een kader vast te stellen
waarbinnen de diensten van algemeen belang goed kunnen functioneren.

1.3. Verordening vestiging alleenrecht re-integratie-activiteiten

De publieke opdracht voor de uitvoering van deze diensten moet worden toevertrouwd door middel
van een officieel besluit dat, naar gelang het recht van de lidstaten, de vorm kan hebben van een
wettelijk of bestuursrechtelijk instrument of van een contract. U legt met de verordening vestiging
alleenrecht re-intgratie activiteiten de opdracht en bevoegdheid om op basis van deze verordening
instellingen aan te wijzen, die belast worden met de uitvoering van re-integratie-activiteiten ten
behoeve van tot de doelgroep behorende personen, bij ons.
Wij oefenen de aanwijzingsbevoegdheid uit door het per re-integratie-activiteit nemen van een
aanwijzingsbesluit. Een aanwijzingsbesluit bevat in ieder geval de naam van de instelling, die bij wijze
van alleenrecht de bevoegdheid verkrijgt om een of meer specifiek omschreven re-integratie-
activiteiten uit te voeren. Een aanwijzingsbesluit met het vermelde alleenrecht heeft een werkingsduur
van 12 maanden en bevat ook de prestatieafspraken van dat jaar.
Met het vaststellen van de verordening vestiging alleenrecht re-integratie en de mogelijkheid
instellingen aan te wijzen kan een stabiele keten van zorg gebouwd worden en is de financiering
vanuit het WWB werkdeel geborgd.

1.4. Toelichting re-integratie en doelgroepen

De wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI - 1 januari 2002) regelt de
verantwoordelijkheden en samenwerking van de bij werk en inkomen betrokken publieke organisaties:
gemeenten, Centra voor Werk en Inkomen (CWI) en Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen
(UWV): het CWI bemiddelt kansrijke personen op vacatures, gemeenten en UWV bieden inkomens -
en re-integratie voorzieningen aan.
In de wet SUWI is er destijds bewust voor gekozen om de uitkeringsintake toe te delen aan het CWI.
Naast de één loketgedachte (klant verstrekt eenmaal de benodigde gegevens voorwerk en uitkering)
betekent de positionering van de uitkeringsintake bij het CWi vooral dat de persoon onmiddellijk
geconfronteerd wordt met de mogelijkheden voor werk. Niet voor niets is het SUWI principe:" werk
boven een uitkering".
Personen die kansrijk zijn op de arbeidsmarkt hebben geen gemeentelijke ondersteunende
voorzieningen nodig; het CWI bemiddelt deze personen naar werk en doet dit maximaal 3 maanden.
Personen voor wie (re-integratie) ondersteuning nodig is worden met een re-integratie advies
overgedragen aan gemeente of UWV.
De gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie van de volgende WWB doelgroepen:

- Uitkeringsgerechtigden;
- Niet uitkeringsgerechtigden;
- Personen met een uitkering Algemene nabestaandenwet.



Het CWI voert de eerste indicatie uit op arbeidsmogelijkheden en deelt personen op grond van deze
beoordeling in een fase (afstand tot de arbeidsmarkt) in. Vooruitlopend op door de minister beoogde
aanpassing van de fase indeling ( en al ingevoerd voor het UWV) wordt hieronder de indeling
weergegeven.

Fase indeling
nieuw

A1

A2

B

Fase indeling
oud
1

2 en 3

4

Omschrijving doelgroep

kansrijk om te werken - directe bemiddeling en
maximaal 3 maanden bemiddeling op vacatures
bemiddelbaar op vacatures na kortdurende re-integratie
ondersteuning

(nog) geen arbeidsmogelijkheden
hulpverlening / zorgtrajecten
maatschappelijk actief

Taak

CWI

Gemeente
CWI

Gemeente

Personen uit de doelgroep waarvoor het alleenrecht wordt gevestigd worden in de verordening nader
gespecificeerd. Dit is nodig om de reikwijdte van de verordening aan te geven. De verordening
vestiging alleenrecht re-integratie activiteiten heeft alleen betrekking op doelgroep B.
Aanwijzingsbesluiten bevatten de naam van de instelling en de re-integratie-activiteiten. Allerlei
factoren kunnen de participatie belemmeren. Voor de doelgroep B kan een (uitgebreide) assesment
periode noodzakelijk zijn waarin de persoon, mogelijk complexe factoren en de eventueel al betrokken
instellingen in kaart worden gebracht. Wanneer de aandachtsgebieden (of een combinatie daarvan)
zijn bepaald wordt een trajectplan met deze strekking opgesteld en kunnen wij een of meer derden
aanwijzen voor de uitvoering.
Van belang is dat in het trajectplan de bedoeling en doelstelling wordt opgenomen zodat duidelijk is op
welke wijze de ondersteuning bijdraagt aan het hervatten van de participatie. Voor wat betreft de
financiering uit het werkdeel WWB is het ook noodzakelijk dat rekening wordt gehouden met
voorliggende voorzieningen.
Ook de uitvoering van de uitgebreide diagnose periode zullen wij in een aanwijzingsbesluit opnemen.

Met het vaststellen van de verordening vestiging alleenrecht re-integratie- activiteiten kan naar lokaal
inzicht en behoefte en los van aanbestedingen een stabiel en duurzaam ketenproces gebouwd waarin
maatschappelijke instellingen rollen toebedeeld kunnen krijgen en waarin continuïteit en
samenwerking in een bredere context van (schuld) hulpverlening en zorg is geborgd.

Wij vragen u de verordening vestiging alleenrecht vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1
oktober 2006.

Den Helder, 10 april 2007

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

G.H. FABÈR

P.L. POLHUIS

, wnd. burgemeester

, secretaris

L



CONFORM

Nr. 060/WIZ (2007)

De Raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van
10apri!2007, nr. 344/WIZ;

gelet op artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag;

b e s l u i t :

1) vast te stellen de verordening vestiging alleenrecht re-integratie-activiteiten, gemeente
Den Helder, overeenkomstig het ontwerp dat als bijlage deel uitmaakt van dit besluit;

2) te bepalen dat deze verordening, gerekend vanaf 1 oktober 2006 in werking treedt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van ( H JUNI 2007

, voorzitter



Nr. 60A/GR (2007).

ADVIES over het voorstel verordening vestiging alleenrecht re-integratie activiteiten (ten behoeve van
personen met een zeer grote of nagenoeg onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt).

Aan de Raad.

In haar vergadering van 21 mei 2007 heeft de commissie Maatschappelijk ontwikkeling het
bovengenoemde voorstel besproken.

De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel.

Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de
raadsvergadering van 4 juni 2007.

Den Helder, 21 mei 2007.

commissie Maatschappelijk ontwikkeling

, voorzitter.

, commissiegriffier.


