
Gemeenteraad Eijsden-Margraten 

Eijsden-Margraten: _3 juni 2021 

Onderwerp: RIB m.b.t. voortgang van implementatie van de uitvoering van 

Participatiewet per 1-7-2021 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Zoals in uw raad besloten op 23 maart 2021 starten wij als gemeente op 1 juli met de 

uitvoering van de participatiewet in eigen beheer. Dit is de dag waarop Sociale zaken 

Eijsden Margraten, onder de naam SEM, het overneemt van Sociale Zaken Maastricht- 

Heuvelland (SZMH). In krap vier maanden t is er door ons projectteam nauw 

samengewerkt met het projectteam van SZMH om dit voor elkaar te krijgen. 

Zoals vastgelegd in uw raadsbesluit voeren wij de implementatie in drie fasen uit 

Om u te informeren en te betrekken bij de stand van zaken en wat nog moet worden 

gedaan is hierna per fase een doorkijk beschreven. Ter ondersteuning van hetgeen is 

beschreven hebben wij ook een videoboodschap/presentatie gemaakt die u kunt openen 

met deze link: htps://www.voutube.com/watch?v=LFYjDalICte 
  

Fase 1 

Vooruitlopend op uw raadsbesluit zijn vanaf januarí . intern de voorbereidingen gestart 

met het in kaart brengen van de te nemen stappen en de benodigde projectorganisatie. 

Na uw besluit als raad is op 24 maart gestart met de uittredings- en implementatie fase. 

Om de uitvoeringsorganisatie vorm te geven is langs drie lijnen gewerkt te weten: 

1. Het inrichten van de benodigde ICT-structuur en bijbehorende applicaties. 

2. Het inrichten van de bedrijfsvoering aspecten zoals beleid, werkprocessen, 

communicatie, informatievoorziening, financiën, huisvesting, facilitaire zaken, etc. 

3. Het bepalen van de benodigde personele formatie, functies en 

functieomschrijvingen en voorbereiden van een startteam per 1 juli. 

Met het uitvoeren van alle langs deze drie lijnen samenhangende stappen is en wordt het 

mogelijk gemaakt om per 1 juli de dienstverlening op Werk en Inkomen aan onze 

inwoners te continueren in eigen beheer. Ook wordt in deze fase de aansluiting gemaakt 

op de overige ketenpartners waarmee we samen blijven werken, te weten: 

- _ MTB, het uitvoeringsbedrijf voor de sociale werkvoorziening en aanbieder voor 

leerwerk- en werkervaringsplekken; 

Annex, het diagnosecentrum voor arbeidscapaciteiten onderzoek en 

arbeidsmogelijkheden, gekoppeld aan MTB; 
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- _ Podium 24 het Werkgevers Service Punt (WSP) voor de regio Maastricht- 

Heuvelland; 

SZMH, voor wat betreft het continueren van de samenwerking op 

participatiebeleid. 

Per 1 juli wordt dan ook vanuit het gemeentehuis in Margraten en in samenwerking met 

onze ketenpartners tenminste de dienstverlening geleverd die voldoet aan de wettelijke 

taken. Vervolgens worden deze in de volgende fasen middels een warme overdracht 

vanuit SZMH uitgebreid. De diensten per 1 juli betreffen . 

- _ Het maandelijks betalen en controleren van de uitkeringen. 

De uitvoering van het minimabeleid. 

Continuering van de schulddienstverlening i.s.m. de Kredietbank. 

- Bijzondere bijstand en advisering voor ondernemers. 

Het voortzetten van bezwaar en beroep. 

- _ Het continueren van de (financiële) administraties 

De uitvoering van de corona gerelateerde inkomensregelingen TOZO en TONK. 

  

De uitvoering van deze werkzaamheden wordt vanaf 1 juli verzorgt door een startteam 

van klantmanagers Werk en Inkomen en administratieve medewerkers ondersteund door 

de collega's van 0.a. financiën, communicatie, juridische zaken, HRM, facilitaire zaken en 

het afdelingshoofd. Om als team klaar te staan wordt in de maand juni al gestart met het 

zogenaamde “warmdraaien’. Alle instrumenten en processen worden getest en waar 

nodig eigen gemaakt. Ook wordt er opnieuw proefgedraaid met het betalen van 

uitkeringen en bereiden de klantmanagers zich in overleg met SZMH voor op een warme 

overdracht van lopende zaken. 

Fase 2 

De tweede fase (1 juli— 1 oktober 2021) is bedoeld om op basis van de warme 

overdracht vanuit SZMH, het leren kennen van de klanten en de ambities inzichten van 

College en Raad vast te stellen wat de gewenste koers en klantbenadering wordt. 

Voor wat betreft de warme overdracht vanuit SZMH is de koers dat we aansluiten op de 

bestaande werkwijze. Het Ieren kennen van de klanten gebeurd doormiddel van het 

kennis nemen van de dossiers en analyses. 

Om ambities en wensen helder te krijgen willen wij u als raad middels een of meerdere 

interactieve sessies meenemen n de benaderings- uitvoeringsmogelijkheden binnen 

SEM. 

Op basis van de uitkomsten van hiervoor genoemde activiteiten zal het team van SEM 

worden (in)gericht en het uitvoeringsplan worden afgestemd. 

Fase 3 

De derde fase, die loopt van ca 1 september tot 1 januari 2022, is bedoeld om u als raad 

mee te nemen in het bestaande beleid en op te halen wat de eventuee! gewenste 

aanpassingen zijn. We willen dit eveneens middels een interactieve sessie tot stand 

brengen. 

Het beoogde doel is het vergroten van de kennis en het inzicht in de samenhang tussen 

beleid en uitvoering en de ruimte die er is om lokaal accenten aan te brengen. Voor wat 

betreft de regionale afstemming blijven we samenwerken met onze partners in 

Maastricht-Heuvelland. 

Op basis van de uitkomsten van de genoemde sessie, regionale ontwikkelingen en 

eventuele aanpassingen n het landelijk beleid zal het (definitieve) Participatiebeleid voor 

2022 en verder voor vaststelling aan u worden voorgelegd. 



Inburgering van Statushouders 

Parallel aan de uittreding is en wordt ook gewerkt aan het volledig in eigen beheer 

uitvoeren van de inburgering van Statushouders. Naast dat dit ook onderdeel uitmaakt 

van de uitvoering van de participatiewet krijgen wij per 1 januari 2022 te maken met een 

nieuw Inburgeringsstelsel. Hierover gaat u in de tweede helft van dit jaar geïnformeerd 

worden. Waar mogelijk zullen wij ook dit laten aansluiten op onze interactieve sessies 

over de uitvoering van de participatiewet. 

Financiële kaders 

Zowel de uittreding uit SZMH als implementatie en uitvoering van de Participatiewet 

verlopen binnen de gestelde financiële kaders. 

Informatievoorziening naar de inwoners 

Parallel aan deze informatie aan u informeren wij schriftelijk alle huidige klanten en 

samenwerkingspartners over de wijzigingen per 1 juli en waar men terecht kan met zijn of 

haar vragen aan SEM. Door middel van de gebruikelijke media stellen wij al onze 

inwoners op de hoogte en zal ook aan onze website de juiste informatie worden 

toegevoegd. 

Tot zover de stand van zaken m.b.t. fase 1 en de doorkijk naar fase 2 en 3. Dit alles om 

vanaf 1 juli 2021 de juiste en passende dienstverlening te kunnen bieden aan onze 

inwoners. Heeft u naar aanleiding van deze informatie en/of vooruitlopend op de 

aangekondigde interactieve sessies vragen dan vernemen wij die graag. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De loco De burgemeester, 

gemeentesecretaris, 

Drs. J.M.F. Kool. Drs. G.J.M. Cox 
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