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Inleiding
In 2017 is door Werkplein Ability en de gemeenten verder invulling gegeven aan de administratieve en
juridische implementatie van de samenvoeging van de afdeling SoZaWe het Hoogeland/Werkplein NoordGroningen en Ability. Een aantal onderdelen van deze implementatie is nog niet doorgevoerd. In plaats van
door te gaan met de verdere implementatie is, in het perspectief van de herindeling, besloten hiermee te
stoppen.
Van integratie naar samenwerking
Als onderdeel van de projecten binnen de herindeling heeft de stuurgroep onlangs het adviesrapport rondom
de positionering van Werkplein Ability in de nieuwe gemeente vastgesteld. Hier wordt de raad op 31 januari
2018 door middel van een presentatie over geïnformeerd.
In dit perspectief is besloten een pas op de plaats te maken. Het (verder) integreren van beide afdelingen
brengt significante administratieve lasten en extra werkzaamheden met zich mee. Deze lasten en personele
inzet worden hiermee voorkomen. Daarnaast zal een verdere integratie van Werkplein Ability de invlechting
van de organisatie in de nieuwe gemeente per 1 januari 2019 meer complex maken.
Als gevolg van het stoppen van de verdere integratie hebben de colleges het Dagelijks Bestuur van
Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord Groningen een andere opdracht verstrekt. Kortheidshalve
wordt naar de bijlage verwezen voor de inhoud van deze brief.
Het verder vormgeven van de integratie van SoZaWe Hoogeland in de GR Participatie Noord-Groningen is
derhalve met ingang van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 gewijzigd in ‘samenwerking’.
Deze wijziging is in de afgelopen twee weken besproken met de ondernemingsraden, en de controlerend
accountant. Beide partijen hebben positief geadviseerd op de wijziging.
Het betrokken personeel is dinsdag 19 december 2017 geïnformeerd over deze wijziging. De wijziging heeft
geen financiële en personele gevolgen.
Geen beleidsmatige wijziging
De colleges willen benadrukken dat er geen sprake is van een beleidswijziging. Werkplein Ability geeft door
middel van samenwerking tussen de afdeling SoZaWe Hoogeland en SW-bedrijf Ability uitvoering aan de
door de raden vastgestelde beleidskaders.

