
BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN (artikel 40 RvO)

Indiener(s): Regiofractie SGP - ChristenUnie
Vraag voor: Drechtstedenbestuur
Datum indienen: 29 september 2021
Onderwerp: Wijziging Verordening werk en inkomen - Participatieplekken

Portefeuillehouder: Portefeuillehouder P.J. Heijkoop
Antwoord van: F.C. Haisma, Sociale Dienst Drechtsteden
Datum: 4 oktober 2021

Vraag: Wat betekent een positief besluit voor de concept tekst voor de 
voorgestelde GR Sociaal zoals tot heden bekend is en op welke manier 
kan deze nog tijdig door de betrokken gemeentes worden beoordeeld? 

Antwoord: Met een positief besluit wordt in de verordening vastgelegd dat er voor inwoners 
Participatieplekken worden georganiseerd door de zeven colleges van de 
Drechtsteden. Dit besluit heeft geen invloed op de inhoud of de tekst van de 
voorgestelde GR Sociaal. In de GR Sociaal is vastgelegd hoe en door wie de 
bevoegdheden rondom de Participatiewet worden uitgeoefend. Het lokaal (dan 
wel regionaal) organiseren van de Participatieplekken (als één van de 
voorzieningen die kunnen worden ingezet voor onder meer inwoners met een 
bijstandsuitkering), brengt in deze bevoegdheidstoedeling geen verandering, 
het gaat echt om het organiseren van de voorziening, waarbij de Sociale Dienst 
Drechtsteden nog steeds naar inwoners met een bijstandsuitkering toe de 
bevoegdheden vanuit de Participatiewet uitoefent. Wel zal een nauwere 
afstemming en samenwerking met de gemeente nodig zijn. Hiervoor worden de 
nodige voorbereidingen getroffen.  

Vraag: Zijn alle betrokken gemeentes er klaar voor dat bij een positief besluit de 
participatie lokaal georganiseerd moet worden op korte termijn? 

Antwoord: Het is primair aan de colleges van de gemeenten om deze vraag te 
beantwoorden. Wat het Drechtstedenbestuur hier wel over kan zeggen is het 
volgende. Alle zeven colleges in de Drechtsteden hebben dit voorjaar een 
positief besluit genomen op de vraag of zij de Participatieplekken lokaal willen 
organiseren. De gemeenten verschillen in omvang van de participatieplekken 
en de manier waarop het is georganiseerd. Er wordt (ambtelijk) nauw 
samengewerkt tussen de zeven gemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden 
om te zorgen dat zij er klaar voor zijn. De Sociale Dienst Drechtsteden is 
ondersteunend aan gemeenten om kennis over te dragen en hen te helpen de 
implementatie voor te bereiden. Alles lijkt op koers om te zorgen dat de 
inwoners op de Participatieplekken kunnen blijven werken. 
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