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147

Opening en mededelingen
Dhr. De Vries iedereen welkom.

148

Verslaglegging 29 juni 2011
Met dank voor de verslaglegging worden de notulen zonder wijzigingen vastgesteld.

149

Verslaglegging 12 september 2011 (besloten vergadering)
Dhr. De Vries legt uit dat deze vergadering over het beleidsplan ging.
Met dank voor de verslaglegging worden de notulen zonder wijzigingen vastgesteld.

150

2 e begrotingswijziging 2011 (ter info zie bijlage marap II 2011)
Per gemeente wordt eerst een reactie gegeven op het stuk. Daarna zullen eventuele
toelichtingen worden gegeven.
Harderwijk: dhr. Companjen is opgevallen dat de doorbelastingen een substantieel deel
uitmaken van het totaal bedrag (zie blz. 5 en 6). In de raad is weinig over dit stuk gezegd en
is het goedgekeurd.
Zeewolde: mw. Van Es meldt dat het stuk in de commissie is goedgekeurd, morgen komt het
in de raad. In de zienswijze is benoemd dat de raad meer gelegenheid moet worden gegeven
om een zienswijze te geven. Verder graag meer uitstroom dan instroom.
Ermelo: mw. Bloemendal meldt dat het nog niet in de raad en de commissie is geweest. In
januari komt het formeel in de commissie. Ermelo deelt de mening van Zeewolde. De
uitstroom is minder groot dan in 2010, hoe kan dit? Graag een toelichting hierop.
Doorbelasting op blz. 5 en 6: dhr. Paans legt uit dat hier twee redenen voor zijn: bij het
programma Inkomen en Werk neem het toe, maar bij het programma Wet Inburgering (WI)
neemt dit af. Op blz. 9 is te zien dat de totale kosten die doorbelast (lees: toegerekend over
de verschillende programma’s) worden zijn toegenomen. Het betreft een rekenkundige
exercitie. Dhr. Paans legt uit de onderlinge verhouding voor Werk en Inkomen zwaarder is
gaan wegen ten opzichte van de lasten op het programma WI. Dhr. Companjen vraagt hoe dit
effect minder kan wegen of meer synchroon kan lopen. Dhr. Paans geeft aan dat het een
boekhoudkundig benadering betreft op basis waarvan de uitvoeringskosten worden
toegerekend aan de programma’s, maar dat dit niets zegt over de hoeveelheid werk in
menskracht die aan de uitvoering van de programma’s is besteed.
Mw. Bloemendal vraagt wat de oorzaak is van de afname inburgering. Dhr. Paans legt uit dat
de werkelijk te verwachten uitgaven zijn gebudgetteerd, zoals dit ook bij de andere
programma’s gebeurt.
Verzoek van Zeewolde om de besluitvorming meer synchroon te laten lopen met raden van de
drie gemeenten. Dhr. Koning legt uit dat de SDV weinig invloed heeft op de planning van de
raden. Dhr. Companjen geeft aan dat dit al langere tijd speelt. De enige mogelijkheid tot nu
is dat de raad op voorhand een zienswijze geeft die naderhand bekrachtigd wordt. Streven is
om voor de AB-vergadering besluitvorming te hebben van de raden.
Balans instroom en uitstroom: mw. Bloemendal benoemt dat de uitstroom in 2011 lager was
dan in 2010, terwijl volgens het beleidsplan hierop ingezet zou worden. Wat doet de SDV om
hier meer op in te zetten? Mw. Spoelstra vindt het niet duidelijk hoe het cliëntenbestand eruit
ziet. Kan hier wat over gezegd worden? Dhr. Sahin benoemt dat de uitstroom waarschijnlijk
ook met de economische recessie te maken heeft. Dhr. Koning vertelt dat de SDV de afstand
tot de arbeidsmarkt probeert te verkleinen d.m.v. verschillende projecten en methodieken,
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maar de economische situatie speelt een belangrijke rol. Hier moet je geen grote
verwachtingen van hebben, aangezien je weinig invloed hebt op conjunctuur. Er wordt sinds
de WWB (al 8 jaar) veel sneller gereageerd/toegeleid naar de arbeidsmarkt. Voor mensen die
niet meer (goed) naar de arbeidsmarkt kunnen worden geleid, wordt veel ingezet op
participatie. Er wordt gebruik gemaakt van de participatieladder. Er ontstaat steeds meer een
netwerk om de meer kwetsbare mensen goed op te kunnen vangen en deel te laten nemen aan
de maatschappij. Er moet wel werk zijn; hoe gaan we werkgevers motiveren om ze te
verleiden om mensen in dienst te nemen. Hiervoor is risicobeperking nodig voor de
werkgevers. Hier moet een oplossing voor worden gezocht. Met verschillende partijen
(Veluweportaal, Match!, enz.) kijken we hoe we werkgevers kunnen verleiden tot het in
dienst nemen van mensen.
Dhr. Koning vertelt wat het gevolg is van de WWnV voor de Sociale Werkplaatsen. Voor al
deze mensen die in de toekomst niet meer bij de SW terecht kunnen, moet gekeken worden
hoe alles ingeregeld moet worden.
Dhr. De Vries benoemt dat veel kort cyclische arbeid wordt ingevuld door mensen uit de
MOE-landen (midden en oost Europese landen). Voor jongeren is er een nog scherpere
aanpak nodig vertelt dhr. Koning. Zij moeten eerst op zoek naar werk voor zij in aanmerking
komen voor een uitkering. Voor jongeren is de aanpak beter geregeld dan voor de 27+.
Mw. Bloemendal vraagt waar de uitstroom stagneert. Dhr. Paans verwijst naar de marap. De
toename zit ‘m op mensen die relatief kort in de uitkering zitten. Dit heeft te maken met de
vertraging van de instroom als gevolg van de WW. Er wordt, overigens in lijn met het
beleidsplan, relatief sterk ingezet op mensen die net in de WWB zijn ingestroomd en dus
dichter op de arbeidsmarkt staan. Degenen die het best bemiddelbaar waren uit de groep van
mensen die al langer aangewezen zijn op een WWB voorziening, zijn al uit de uitkering. Hij
benadruk dat uiteraard wel aan elke groep aandacht wordt besteed.
Mw. Bloemendal vraagt naar de ambitie van de SDV. Dhr. Companjen vraagt of MOElanders buiten de deur kunnen worden gehouden. Het antwoord van dhr. De Vries hierop is:
Nee. Wat betreft de ambitie vertelt dhr. Koning dat we voortdurend op zoek zijn naar
methoden en aanpak om mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden, terwijl je met
beperkingen zit. Hij noemt zoals dhr. Paans al heeft gezegd de vertraging van de WW (UWV
kijkt eerst naar de kosten en maakt op basis hiervan een afweging of ze zich inzetten voor de
betreffende persoon). Ook de slechte afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt speelt
mee. Door bezuinigingen zijn partijen actief elkaar aan het opzoeken om met samenwerking
meer te kunnen bereiken. Dhr. Koelewijn bevestigt het beeld van de diversiteit aan de
opleidingen die niet goed aansluit bij de arbeidsmarkt. Er waren vorig jaar zo’n 14.000
opleidingsrichtingen alleen al binnen het hbo.
Dhr. De Kleine vraagt naar de effecten op het bestand van de ‘ballonnen’ die worden
opgelaten door de regering. Dhr. Koning vertelt over de Wet Werken naar Vermogen
(WWnV) en de wijzigingen in de WWB. Er is nog geen duidelijkheid van de regering, maar
er moet wel uitgevoerd gaan worden.
Besluit:

Het AB heeft kennis genomen van de zienswijzen en besluit conform advies.

151

Bezinningsdag
Dhr. Klappe geeft een korte toelichting op het advies. Wethouders en gemeentesecretarissen
willen graag MeerInZicht (MIZ) eerst afwachten. Gezien de ontwikkelingen moet eerst
gekeken worden naar de plek van de SDV in het grotere geheel. De tweede helft van januari
zal hier meer duidelijkheid over komen. Dit zal later in het AB terug komen. De regie ligt bij
de gemeentesecretarissen. Mw. Van Es vraagt het wel op de agenda te laten staan. Het gaat
namelijk niet alleen om de SDV, maar meer GR-en in het algemeen.
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Dhr. Koning geeft aan behoefte te hebben om het technische deel van de procesgang nog eens
tegen het licht te houden, maar we zijn wel gebonden aan de WGR. Hij geeft aan dat
besluitvormingstrajecten van de gemeenten en de WGR bijna niet te matchen zijn.
Besluit:

De behoefte blijft bestaan, maar door de actualiteit wordt het uitgesteld. Het blijft op de
agenda staan.

152

Normenkader 2011
Dhr. Paans legt uit dat dit een jaarlijks terugkerend iets is wat vastgesteld moet worden
omdat de accountant anders niet kan toetsen.
Mw. Van Es vraagt naar het feit dat in het normenkader nog IGSD staat en niet SDV. Dit is
na de vergadering nagekeken; de stukken zijn vóór het omzetten van de naam van IGSD naar
SDV vastgesteld en voldoen inhoudelijk nog steeds. Daarom is de citeertitel onder de noemer
IGSD.

Besluit:

Het AB besluit conform advies.

153

Rondvraag
Dhr. Sahin vraagt de wethouders of onze regio in staat is om nieuwe investeerders/bedrijven
aan te trekken. Dhr. De Kleine vertelt dat daar in het college van Harderwijk over gesproken
wordt. Het regionaal bedrijventerrein in Harderwijk staat zo goed als leeg, dit als gevolg van
de recessie. Er wordt gekeken hoe er een betere acquisitie kan worden gedaan. Dhr. Klappe
vertelt over ‘carevalley’ waar bedrijven worden gezocht om zich hier in de regio te vestigen,
bijv. de KMS. Dhr. De Vries vertelt dat in 2010 Zeewolde de grootste banengroei had in de
polder en nog 6 ha grond verkocht heeft aan bedrijven en in 2011 ook nog een paar ha
verkocht. In Zeewolde gaat het nu redelijk, maar het is moeilijk om bedrijven naar je toe te
trekken. Dhr. Klappe geeft aan dat in Ermelo de werkgelegenheid groter is dan de
beroepsbevolking. Dit heeft te maken met de vergrijzing.
Mw. Bloemendal geeft aan dat ze in de raad bezig zijn met de kadernota WMO, daarna gaan
ze verder met het beleidsplan WMO. Kunnen we afstemming zoeken met de SDV om goede
aansluiting te vinden? Hoe kunnen we komen tot een integraal beleid? Dhr. De Vries geeft
aan dat er in Zeewolde op dit moment voor de WMO back-office samengewerkt wordt met
Harderwijk. Voor de frontoffice is Zeewolde en Harderwijk apart. Dhr. De Vries geeft aan
dat de anderen daar ook behoefte aan hebben, maar het is nu te snel. Vanuit Ermelo zal het
initiatief moeten komen, maar niet op dit moment.
Dhr. De Kleine vertelt dat in Harderwijk de startnotitie WMO is vastgesteld. Er is de wens
om geïnformeerd te worden over de transities WMO en WWnV. Hij geeft aan het goed te
vinden om op enig moment dit gedrieën te doen, maar Ermelo zal dit te zijner tijd oppakken.
Mw. Spoelstra verlaat om 21.12 uur de vergadering.
Mw. Van Es heeft een vraag van een financieel medewerker over hoeveel de verwijtbare
uitkeringen bedragen. Zij zal aan de financieel medewerker vragen deze vraag via de e-mail
aan dhr. Paans te stellen.
Mw. Van Es geeft aan dat Zeewolde mogelijk tijdelijke arbeiders (MOE-landers) huisvesting
gaat geven. Hoe gaat dit drukken op de gemeenten c.q. kunnen zij aanspraak maken op de
gemeentelijke regelingen? Hier wordt later op teruggekomen.
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Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om
21.15 uur.
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