Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld
Voorthuizen, 18 september 2014
Betreft: Reactie Concept Notitie Beschermd werk in de gemeente Barneveld
Geachte leden van het college van B&W,
1. Inleiding
Op verzoek van de ambtelijke organisatie geven wij hierbij een reactie op de concept notitie
Beschermd werk in de gemeente Barneveld. De notitie is door de ambtelijke organisatie toegelicht
op de vergadering van de Klankbordgroep Werk en Inkomen van 17 september 2014 en de
vergadering van de Wmo-raad van 17 september 2014. Deze reactie sluit (voor een deel) aan bij onze
reactie van 29 april 2014 “Op te stellen Verordening Participatiewet” en ons advies van 22 april 2013
“Op te stellen Kaderstellende notitie Participatiewet”
2. Reactie Notitie Beschermd werk
In de notitie wordt aangegeven dat beschermd werk vanaf 1 januari 2015 gaat bestaan uit beschut
werk en arbeidsmatige dagbesteding. Onder de doelgroep beschermd werk vallen de huidige
gebruikers van arbeidsmatige dagbesteding (van de AWBZ naar de Wmo 2015) (75-100 inwoners) en
de instroom in de Participatiewet (nu nog Wsw) van inwoners (geschat op maximaal 15 per jaar) die
aangewezen zijn op beschut werk. De huidige doelgroep beschut werk behoudt hun recht op basis
van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Inwoners in beschermd werk hebben enige loonwaarde
(tot 40%)
De Wmo-raad vindt het een goede zaak dat beschermd werk zoveel mogelijk integraal (Wmo 2015
en Participatiewet) vorm wordt gegeven en dat er maatwerk wordt geleverd. Daarnaast wordt in de
notitie aangegeven hoe het voorstel aansluit bij de uitgangspunten zoals die in het beleidskader voor
de drie decentralisaties zijn opgenomen. Vooral de uitgangspunten: 1. keuzevrijheid en 2. lokaal wat
kan, regionaal wat moet vindt de Wmo-raad erg belangrijk.
Tenslotte vindt de Wmo-raad het belangrijk dat de uitvoering continu wordt gevolgd en er waar
nodig tussentijds wordt bijgestuurd. De definitieve evaluatie van beschermd werk zal half 2016
plaatsvinden.
Samenvattend is de Wmo-raad van mening dat het een heldere notitie is die goed aansluit bij de
stappen die gezet moeten worden om beschermd werk goed in te vullen.
Wij zijn graag bereid om onze reactie nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet
Wmo-raad Barneveld
Arjen Bouwmeester, voorzitter
Thomas Kool, secretaris
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