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digitale nieuwsbrief aan de raad Bestuursopdracht onderzoek regionale samenwerking participatiewet

TITEL:

Bergen maakt pas op de plaats in de regionale samenwerking
Participatiewet.

KERNBOODSCHAP:

Het college Bergen heeft niet ingestemd met een bestuursopdracht aan
Berenschot om een onderzoek uit te voeren naar een scenario hoe de regionale
samenwerking op het gebied van de Participatiewet kan worden vormgegeven.

TEKST:

Ons college heeft niet ingestemd met een bestuursopdracht aan Berenschot om een scenario uit
te werken voor een uitvoeringsarrangement van de Participatiewet in de regio Alkmaar. Ter
kennisname is het afgewezen onderzoeksvoorstel in de bijlage opgenomen.

Inleiding
In 2019 hebben de colleges Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk
ingestemd met de start van drie pilots Regionale samenwerking op de uitvoering van de
Participatiewet. Uw raad is in maart 2020 geïnformeerd over de uitkomsten van de pilots en het
vervolg via een raadsinformatiebrief.

Onderdeel van het vervolg hiervan was dat een opdracht werd uitgeschreven waarin uitgewerkt
zou worden hoe in de toekomst de gemeenten in de regio nog intensiever kunnen samenwerken
op het gebied van de Participatiewet. Dit op basis van een aantal door de bestuurders

vastgestelde uitgangspunten. Hier zou één scenario uit volgen, dat voor de zomer ter
besluitvorming aan de colleges zou worden voorgelegd.

Dit onderzoeksvoorstel is de afgelopen periode uitgewerkt door Berenschot en is ter
besluitvorming aan ons college voorgelegd. Wij hebben echter besloten niet in te stemmen met
dit voorstel.

Tevreden over de huidige dienstverlening
Wij zijn tevreden over de huidige vorm van dienstverlening en samenwerking tussen WNK,
Haltewerk en de BUCH werkorganisatie. Op dit moment is er onvoldoende nut en noodzaak voor
een onderzoek dat zou leiden tot een verregaande regionale samenwerking.

In de uitgangspunten die de raad in het integraal beleidskader van het sociaal domein heeft
vastgesteld, ligt veel nadruk op een lokale toegang en het integraal werken tussen de
verschillende wetten die in het sociaal domein worden uitgevoerd. Ons college gelooft sterk dat
dit is hoe de gemeente Bergen haar inwoners zo goed mogelijk kan ondersteunen. Wij houden
graag vast aan die integrale benadering, ook als het gaat om regionale samenwerking binnen het
Sociaal Domein.

Wij zijn niet overtuigd dat de richting die met dit onderzoek wordt ingezet, bijdraagt aan het
behalen van deze uitgangspunten. Daardoor is het uitvoeren van dit onderzoek niet relevant voor
het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners, en kunnen wij hier dus niet mee
akkoord gaan.

Daarnaast zijn we van mening dat zeker nu met alle corona-maatregelen, de ambtelijke
organisatie van de BUCH haar aandacht beter kan geven aan andere, meer dringende
onderwerpen dan aan een mogelijke reorganisatie vanwege verdere regionale samenwerking.
Daarom maakt Bergen een pas op de plaats.

Ons college erkent dat er een begroot tekort is bij de gemeenschappelijke regeling het WNK. Dit
is echter onvoldoende reden om een bredere regionale samenwerking op te zetten, maar dit
moet binnen de GR WNK worden besproken en opgelost.

Vervolg
De gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Castricum en Heiloo hebben aangegeven
wel verder te gaan met de bestuursopdracht voor een onderzoek; Bergen en Uitgeest niet. De
bestuurders gaan in overleg over wat de consequenties hiervan zijn voor de gemeente Bergen en

voor de BUCH werkorganisatie. Deze consequenties zijn nu nog niet geheel duidelijk, maar om
zo transparant mogelijk te zijn wordt de raad hier al wel in meegenomen.

Hierover zullen wij u verder informeren wanneer meer duidelijkheid over de gevolgen is.

