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Geachte mevrouw Herkströter,
Met datum van 27 september 2016 heeft u een brief ontvangen van de vier colleges waarbij u de
formeel opdracht krijgt uitvoering te geven aan het Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 20162018. In aanvulling hierop heeft u op 20 december 2016 een aanvullende brief ontvangen.
Naar aanleiding van ontwikkelingen in 2017 aangaande de integratie van SoZaWe Hoogeland in de
Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord-Groningen (Werkplein Ability) en de ontwikkelingen
met betrekking tot de herindeling naar gemeente Hogeland ontvangt u deze brief namens de vier
colleges van de BMWE-gemeenten.
De colleges hebben in samenspraak met u als dagelijks bestuur van gemeenschappelijke regeling
Participatie Noord Groningen geconstateerd dat een aantal aspecten rondom de integratie van SoZaWe
Hoogeland in Werkplein Ability nog niet zijn doorgevoerd waarbij, in het licht van de herindeling,
besloten is te stoppen met de verdere integratie. Hierdoor moet er noodzakelijkerwijs een andere
opdracht verstrekt worden.
In navolging van de twee voorgaande opdrachtbrieven hechten de colleges er waarde aan de volgende
uitgangspunten in deze brief te (her)bevestigen.
Met ingang van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 geldt dat:
 de uitvoering van de taken uit hoofde van de WSW formeel opgedragen is aan
gemeenschappelijke regeling Participatie Noord Groningen.
 de uitvoering van de taken uit hoofde van de Participatiewet formeel opgedragen is aan het
hoofd SoZaWe Hoogeland.
 de medewerkers terugvallen op de eerder overeengekomen detacheringsovereenkomst naar
samenwerkingsverband SoZaWe Hoogeland waarbij de aanstelling en functiewaardering, zoals
zij deze nu uitoefenen, onverkort van kracht blijft bij de werkgever (gemeente).
 het college er van uitgaat de dat de gemeenschappelijke regeling in 2017 en 2018 in
gezamenlijkheid met de afdeling SoZaWe Hoogeland uitvoering geeft aan de door de raden
vastgestelde beleidskaders.
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In navolging van voorgaande verwachten de colleges dat de Gemeenschappelijk Regeling Participatie
Noord Groningen uiterlijk 15 april 2018 de gecontroleerde jaarstukken 2017 aanbiedt aan de
gemeenten. Hierbij wordt opgemerkt dat er in de jaarrekening enkel verantwoording afgelegd dient te
worden over de activiteiten van ‘oud Ability (WSW)’.
Wat betreft de begroting 2018 wordt verzocht om uiterlijk in de loop van 2018 te komen met een
gewijzigde begroting 2018. Deze wordt dan voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben naar
aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met G.J. Stulp, controller Sociaal Domein van de
BMWE-gemeenten, op telefoonnummer 06 – 237 437 31.
Hoogachtend,
Mede namens de Colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Bedum,

E. van Lente, voorzitter

R. Wiltjer, secretaris.

