
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, 
 
Op 21 januari jl. stuurden wij u een brief. Hierin informeerden wij u over de uitkomsten van de 
bestuurlijke agenda Werkzaak Rivierenland. Tijdens dit bestuurlijk traject maakte het AB keuzes, die op 
een aantal punten vroegen om aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland 
(GR).  
 
Deze aanpassing kon uitsluitend tot stand komen bij unanieme instemming door alle gemeenten, 
waarbij alle gemeenteraden toestemming moesten verlenen voor de letterlijke tekst van de 
voorgestelde GR (wijziging). Nu deze toestemming niet in alle gemeenten is verleend, komt de door 
het AB beoogde GR wijziging niet tot stand.  
 
Met de nu voorliggende GR wijziging is recht gedaan aan de besluitvorming en geuite zorgen in 
gemeenteraden over de participatiebegeleiding doelgroep KP4. Ten opzichte van de in januari aan u 
voorgelegde GR wijziging is nu deze taak opgenomen als pluspakket. Dat stelt individuele gemeenten 
die deze taak (op termijn) willen overdragen aan Werkzaak, in staat afspraken te maken. Dat borgt 
flexibiliteit en lokale invloed voor u als individuele gemeente. 
 
Voor het overige is de nu voorliggende GR wijziging identiek aan de in januari voorgelegde GR 
wijziging. Voor achtergronden van deze wijzigingen verwijzen we u naar de brief van 21 januari jl. en 
de als bijlagen daarbij meegestuurde rapporten van adviesbureau Berenschot.  
 
De GR is een collegeregeling op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Uw college is 
bevoegd de regeling te wijzigen, na toestemming van uw raden. Om de gewijzigde GR per 1 november 
2021 te laten ingaan, vragen we u uiterlijk op deze datum te ondertekenen. 
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We zijn er van overtuigd met de aanpassing t.a.v. doelgroep KP4 tegemoet te komen aan de zorgen die 
in een aantal gemeenteraden leefden, en zien positief en vol vertrouwen de toekomstige 
samenwerking binnen Werkzaak Rivierenland tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland 
 
de secretaris,    de voorzitter 

     

Mevrouw E. Boer, MBA   de heer C. Stolwijk 
 


