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• Wet Ahri: West Betuwe kan niet in twee GR’en participeren voor de 
uitvoering van de P-wet

• In 2018 heeft een onafhankelijk bureau een impactanalyse uitgevoerd

• Hier zijn 4 scenario’s uitgekomen

• Uitkomst: West Betuwe brengt uitvoering P-wet onder bij één GR 
Werkzaak en treedt uit de GR Avres

• Besluitvormingsgeschiedenis:
Stuurgroep 4 juli voorgenomen besluit uitvoering P-wet

West Betuwe Beraad 17 september bespreking voorgenomen besluit

Stuurgroep 6 november 2018 geïnformeerd over stand van zaken 

Stuurgroep 4 december 2018 voorstel om uittredingsbesluiten in 2019 te nemen

Achtergrond
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• Proof Adviseurs ingeschakeld (juridisch uittreding en DVO)

• Vaststelling dienstverleningsovereenkomsten

• Besluit tot uittreding formeel bekrachtigen door uw raad

Uitwerking besluit stuurgroep
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• Besluit tot uittreding met terugwerkende kracht per 01-01-2019

• Kalenderjaar 2019 overgangsjaar voor inwoners die op 31-12-
2018 uitkering levensonderhoud / periodieke bijzondere 
bijstand ontvingen

• Dienstverleningsovereenkomsten 

Borging dienstverlening
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• Onderdeel van de DVO tussen Avres / Werkzaak / West Betuwe is de 
toebedeling van de verantwoordelijkheden klantgroepen en regelingen 
per 01-01-2019.

• Nieuwe aanvragen indienen bij Werkzaak / West Betuwe (minimabeleid, 
schuldhulpverlening en KP4)

Participatiewet is rijksbeleid en biedt de gemeente weinig beleidsvrijheid. 
Verschillen in uitvoering Avres / Werkzaak zijn dan ook minimaal. 

Sociaal team kijkt breed en is dichtbij. 

Gevolgen voor inwoners
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• Omdat Avres in 2019 ook taken voor West Betuwe uitvoert 
worden daar bedrijfsvoeringskosten voor in rekening gebracht, 
max. € 492.000,--. 

• Kosten conversie (inschakelen Centric) € 125.000,--

• Werkzaak heeft aanloopkosten, € 264.480,-- (afrekening op 
basis van daadwerkelijke kosten)

• Dienstverleningsovereenkomst sociale werkvoorziening tot en 
met 31-12-2023 heeft kosten tot gevolg.

• Eenmalige kosten uittreding

Financiële consequenties
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• Na besluitvorming door uw raad over de uittreding wordt aan de in de GR Avres
deelnemende gemeenten gevraagd of ze hiermee in kunnen stemmen.

• Bepaling hoogte uittreedsom

Overdracht cliënten Avres

- Stuurgroep geformeerd: Avres / Werkzaak / West Betuwe. Komt één keer per maand bij 
elkaar

- Plan van aanpak

- Werkgroepen (Avres / Werkzaak / West Betuwe en Avres / West Betuwe)

- Eind maart gezamenlijke bijeenkomst werkgroepen (opdracht en planning)

- Streven om in oktober proef conversie te doen.

Vervolgproces
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