
Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. Werkzaak begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. 
Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. Als het nodig is bieden we inkomens- 
ondersteuning of werk in een aangepaste omgeving.
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Geacht college, 
 
Bijgaand treft u de verordeningen Participatiewet aan die door de gemeente West Betuwe moeten worden 
vastgesteld. Wij verzoeken u deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Met ingang van 1 januari 2020 heeft de gemeente West Betuwe al haar taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden voor het grondgebied van al haar inwoners in het kader van de Participatiewet c.a., 
gedelegeerd aan de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland. Werkzaak Rivierenland voert daarmee 
voor de gemeente West Betuwe zowel de Participatiewet als de Wet sociale werkvoorziening uit. De 
verordeningen waarmee het college en de raad van de gemeente West Betuwe wordt verzocht in te stemmen 
gaan alleen over de uitvoering van de Participatiewet. 
 
Concreet betekent dit dat de uitvoering van de Participatiewet c.a., voor de inwoners van de voormalige gemeente 
Lingewaal, net als nu reeds voor de inwoners van de voormalige gemeenten Geldermalsen en Neerijnen het geval 
is, is belegd bij Werkzaak Rivierenland. De verordeningen Participatiewet moeten daarom worden geüniformeerd 
en opnieuw worden vastgesteld.  
 
Op dit moment gelden voor de voormalige gemeente Lingewaal nog de verordeningen zoals die waren vastgesteld 
door Avres. Door het opnieuw vaststellen van de verordeningen zoals die nu al gelden voor de voormalige 
gemeenten Geldermalsen en Neerijnen, gelden de verordeningen voor het gehele grondgebied West Betuwe.  
 
Wij vertrouwen er op dat wij u voldoende hebben geïnformeerd en ontvangen graag het Raadsbesluit waaruit 
blijkt dat de verordeningen zijn vastgesteld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, 
 
de secretaris,    de voorzitter, 

      

 
 
mevrouw E. Boer, MBA   de heer C. Stolwijk 

Aan het college van B&W van de gemeente West  Betuwe 
 
 
 
 

4 september 2020 

 
Vaststellen verordeningen Participatiewet 

 


