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1 Inleiding 

Achtergrond 

1.1. Evaluatie 
Voorafgaande aan de start van Werkzaak Rivierenland is een bedrijfsplan vastgesteld door de in 
Werkzaak deelnemende gemeenteraden. In het bedrijfsplan is bepaald: 

- Welke taken naar Werkzaak zijn overgeheveld: destijds is er voor gekozen Werkzaak alle taken 
te laten verrichten op gebied van werk en inkomen met uitzondering van begeleiding van 
inwoners met een forse afstand tot de arbeidsmarkt (klantprofiel 4). Ook de destijds meer 
zorggerichte taken op gebied van schuldhulpverlening, inburgering, bijzondere bijstand en 
dergelijke zijn bij de gemeenten gebleven. 

- Hoe de kosten zijn verdeeld over de deelnemers: destijds is gekozen voor solidariteit op de 
bedrijfsvoeringskosten en afrekening per gemeente op de subsidiestromen (waaronder BUIG). 

- Hoe de stemverhouding is geregeld: destijds is gekozen elke deelnemer één stem te geven. Het 
algemene uitgangspunt daarbij was: ‘één stem per deelnemende gemeente’ doet recht aan het 
principe om zo min mogelijk onderscheid te maken tussen de deelnemende gemeenten. 

 
In de afgelopen jaren hebben vraagstukken op het gebied van kosten- en zeggenschapsverdeling voor 
bestuurlijke discussie gezorgd.  
 
In het bedrijfsplan is destijds opgenomen dat een evaluatie wordt gedaan. Het algemeen bestuur van 
Werkzaak (AB) heeft bepaald dat deze evaluatie in 2020 zal plaats vinden. 
 

1.2. Besluit gemeente Tiel tot voorgenomen uittreding Werkzaak 
Op 20 mei 2019 ontving Werkzaak een besluit van het college van B&W van de gemeente Tiel tot 
voorgenomen uittreding uit Werkzaak. Als vervolg hierop heeft de gemeente Tiel een extern bureau 
(Berenschot) opdracht gegeven tot het verrichten van een onderzoek naar mogelijkheden voor het 
goedkoper uitvoeren van de Participatiewet.  
  
Om een advies te kunnen geven aan haar deelnemers (gemeenten) over de gevolgen van een 
mogelijke uittreding door de gemeente Tiel, heeft het AB op 21 juni 2019 besloten een extern bureau 
een impactonderzoek te laten uitvoeren. Bovendien heeft het AB op dat moment besloten een aantal 
elementen uit de geplande evaluatie voor 2020 naar voren te halen. Reden hiervan was dat elementen 
van de geplande evaluatie een nadrukkelijke samenhang kenden met het impactonderzoek.  
 
Dit heeft geleid tot de opdracht door het AB aan bureau BMC om in 2019 voor Werkzaak 2 
onderzoeken uit te voeren: 

- Een impactonderzoek naar de gevolgen van een mogelijke uittreding door de gemeente Tiel. 
- Een evaluatie-onderzoek naar het functioneren van Werkzaak in relatie tot de destijds 

geformuleerde oprichtingsreden en specifiek naar de (kosten)verdeelsystematiek en de 
zeggenschap. 
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2 Onderzoeken 

2.1. Evaluatie-onderzoek Werkzaak 

2.1.1. Rapport BMC 
BMC trekt in haar rapport, waarin de uitkomsten van de door haar verrichte evaluatie zijn opgenomen, 
een aantal conclusies. De belangrijkste zijn: 

- Gezien de uitstroom naar werk en de beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening door 
belanghebbenden beantwoordt Werkzaak aan haar doelstelling en presteert goed. 

- Het kwantitatieve beeld op basis van de benchmark laat zien dat Werkzaak goed presteert. 
- Met betrekking tot de kosten geeft BMC aan dat de organisatiekosten in 2018 incidenteel 

sterk zijn gestegen als gevolg van het doorvoeren van bestuurlijke besluitvorming op 
bedrijfsplan 2.0 waarmee een uitbreiding van taken en formatie was gemoeid. Verder laten de 
meeste ratio’s een stabiel beeld zien, hetgeen (buiten loon- en prijsindexaties) geen 
uitbreiding of krimp van de organisatiekosten impliceert. Het overheadpercentage (aandeel 
overhead in de totale organisatie) van 27% acht BMC realistisch op basis van de ervaring met 
andere organisaties van deze omvang. 

 
De belangrijkste aanbevelingen van BMC zijn: 

- Bestuurlijke discussie over de verdeling van de (bedrijfsvoerings)kosten. BMC doet geen 
aanbeveling voor een optimale verdeelsystematiek maar geeft wel een aantal suggesties in 
haar rapport.  

- Wijzig de systematiek van de inleenvergoedingen. De met de inleenvergoedingen gepaard 
gaande kosten en baten worden in de huidige systematiek via verschillende verdeelsleutels 
afgerekend met de gemeenten. BMC adviseert de inleenvergoedingen onderdeel te maken 
van de omzet. 

- Houd bij ambities rekening met de financiële positie van de gemeenten. 
- Op gebied van governance adviseert BMC meer rekening te houden de omvang en inbreng van 

de deelnemers. Verder is het  advies het beleidsmatig overleg tussen gemeenten en Werkzaak 
te versterken en de afstemming tussen het beleidsoverleg en financieel overleg te verbeteren. 

 

2.1.2. AB besluit evaluatie-onderzoek 
Op 12 november 2019 heeft het AB kennis genomen van de uitkomsten van het evaluatie-onderzoek. 
Het AB heeft aangegeven vertrouwen te ontlenen aan deze uitkomsten en een volgende stap met 
elkaar te willen zetten in 2020. 
 
Het AB heeft besloten: 

1. Het voortbestaan van Werkzaak Rivierenland te bestendigen door: 
a. Voor het jaar 2020 de verdeelsystematiek van de inleenvergoeding te wijzigen. 

Hiermee wordt de inleenvergoeding als onderdeel van de omzet beschouwd. 
b. Het actualiseren van de GR in 2020 met beoogde ingangsdatum 1 januari 2021, 

waarbij recht wordt gedaan aan de aanbevelingen uit het evaluatie-rapport van BMC. 
Hierin wordt in ieder geval meegenomen: 
- Blijven hanteren van het uitgangspunt van solidariteit bij de verdeelsleutel 

bedrijfsvoeringkosten. We verkennen de mogelijkheid van solidariteit op alle 
subsidiestromen (grote geldstromen) die nu nog per gemeente worden 
afgerekend. 

- Mogelijke aanpassing van de stemverhouding zodat een meer evenwichtige 
verhouding ontstaat tussen inbreng/belang in de GR en zeggenschap. 



4 
 

- Verkennen van de mogelijkheden om de 3 gemeenten die nog niet volledig 
deelnemen, volledig te laten deelnemen. 

- Laten evalueren van de onderwerpen waarvan tijdens het AB van 21 juni 2019 is 
besloten deze in 2020 te doen.1 

c. De kostenontwikkeling scherp in de gaten te blijven houden en waar mogelijk de 
beleidsmatige samenwerking met de gemeenten verder te versterken. 

2. Het DB opdracht te geven een procesvoorstel te maken waarin de bestuurlijke onderwerpen 
moeten worden opgenomen die in 2020 aan de orde moeten komen, waarbij het uitdrukkelijk 
gaat om een procesvoorstel en geen voorschot op de inhoudelijke discussies. 

 

2.1.3. AB besluit procesvoorstel bestuurlijke agenda 2020 
Het DB heeft op grond van de uitkomsten van besprekingen in het AB en gesprekken met het college 
van de gemeente Tiel een procesvoorstel opgesteld voor de bestuurlijke agenda 2020.  
 
Op 5 december 2019 heeft het AB het procesvoorstel behandeld. Dit heeft geresulteerd in de volgende 
bestuurlijke agenda voor 2020: 
Onderwerpen en voorgestelde moment van besluitvorming (S is start, B is besluitvorming): 

  Besluitvorming AB  

Onderwerp Sub-onderwerp Q1 
2020 

Q2 
2020 

Q3 
2020 

Q4 
2020 

Bevoegdheid 

Verdeel 
systematiek 

Op alle geldstromen S   B 
Colleges na 
toestemming raden 
(GR aanpassing) 

Doelgroepen inbreng 
door alle gemeenten 

 S B  
AB (verzoek 
uitbreiding taken) 

Governance 

Ambtelijke 
overlegstructuren  

S B    
secretarissenkring 
 

Businesscase denken  S     
Bedrijfsvoering 
Werkzaak 

Stemverhouding  S  B 
Colleges na 
toestemming raden 
(GR aanpassing) 

Samenstelling en 
bemensing DB en AB 

 S  B 
Colleges na 
toestemming raden 
(GR aanpassing) 

 

Evaluatie 2020  
Uitbreiding taken/ 
afstoting taken  
Zie tabel op blz. 3. 

S   B  AB  

 
Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is voor aanpassing van bepaalde onderdelen toestemming nodig 
van u als gemeenteraad. 
 
Om op een efficiënte en inhoudelijke wijze invulling te geven aan de onderwerpen worden de 
volgende zaken georganiseerd: 

                                                           
 
1 Dit betreft de resterende onderdelen van de evaluatie die in het geheel was gepland voor 2020. Door het naar 
voren halen van de elementen uit de evaluatie die een relatie hebben met het impactonderzoek naar mogelijke 
uittreding door Tiel, resteert als evaluatiepunt voor 2020 de verkenning op mogelijke uitbreiding van taken.  
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- Een voorbereidingsgroep waarin alle 8 deelnemende gemeenten bestuurlijk zijn 
vertegenwoordigd. In dit gremium worden richtinggevende uitspraken gedaan waarna 
uitwerking in de ambtelijke begeleidingsgroepen kan plaatsvinden.  

- Een ambtelijke begeleidingsgroep waarin de 8 deelnemende gemeenten zitting hebben. Zij 
zorgen voor de ambtelijke voorbereiding, ambtelijke begeleiding van het proces, een 
eenduidige projectstructuur en het ambtelijk opdrachtgeverschap.  

- Projectleiding en procesvoering door een externe begeleider. Deze draagt zorg voor 
inhoudelijke uitwerking van de voorstellen, de sturing op het proces en de begeleiding van de 
voorbereidingsgroep.  

- Finale besluitvorming loopt via de reguliere lijn van DB en AB en de gemeenteraden. 
- AB kan voor zienswijzeprocedure stukken aan de gemeenteraden voorleggen. 

 
Als externe begeleider is bureau Berenschot aangesteld.  

2.2. Impact-onderzoek voorgenomen uittreding Tiel 

2.2.1. Rapport BMC 
BMC heeft de impact onderzocht van uittreding door de gemeente Tiel. Hiermee is in beeld gebracht 
wat de consequenties zijn voor de aan Werkzaak deelnemende gemeenten als Tiel tot uittreding zou 
besluiten.  
 
De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn: 

- Na uittreding van Tiel wordt Werkzaak duurder per -overgebleven- deelnemende gemeente. 
- De gevolgen voor Werkzaak zijn aanzienlijk en maakt de organisatie ook kwetsbaar. De 

overgang van de huidige situatie naar de nieuwe zal dan ook enige jaren aan 
transitieproblematiek met zich meebrengen. 

- De GR kent in geval van uittreding van een van de deelnemers alleen een zeer algemeen 
geformuleerde bepaling betreffende de financiële gevolgen. Daarmee wordt de 
interpretatieruimte groot. BMC becijfert de scheidingskosten ten laste van de gemeente Tiel 
op ruim € 18,5 miljoen. Met name het beleid met betrekking tot overname van boventallig 
personeel is van grote invloed op dit bedrag. 

- Gegeven de interpretatieruimte met betrekking tot de scheidingskosten en de forse 
transitieproblematiek (zie voorgaande conclusies), verwacht BMC een complex 
uittredingstraject als de gemeente Tiel zijn voornemen tot uittreding omzet in een definitief 
besluit. 

 

2.2.2. AB behandeling impact-onderzoek 
Op 5 december 2019 heeft het AB in een besloten bijeenkomst de uitkomsten van het impact-
onderzoek besproken en op 9 januari 2020 is het rapport behandeld in een openbare AB vergadering. 

2.3. Besluitvorming gemeente Tiel 
De bestuurlijke agenda 2020 die door het AB is vastgesteld op 5 december 2019, is op 18 december 
2019 behandeld door de gemeenteraad van de gemeente Tiel. De raad heeft ingestemd met het 
voorstel en geen wensen of bedenkingen aangegeven. Wel is aangegeven dat afhankelijk van de 
inhoudelijke uitkomsten van het te doorlopen proces in 2020 opnieuw de balans zal worden 
opgemaakt. 

2.4. Rol gemeenteraden 
Voor bepaalde onderwerpen die op de bestuurlijke agenda 2020 staan, geldt dat een aanpassing nodig 
is van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland (GR) om wijzigingen door te voeren. Uit 
de tabel onder paragraaf 2.1.3 onder de kolom bevoegdheid blijkt voor welke onderwerpen dit geldt. 
Voor aanpassing van de GR is unanimiteit nodig van alle deelnemers, conform artikel 36. 
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Indien hiervan sprake is zult u in het besluitvormingsproces meegenomen worden.  


