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ADVIES
1. Instemmen met het versturen van de bijgevoegde Raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad.
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B en W Adviesnota
Samenvatting
Uw college heeft gevraagd om de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de stand van zaken omtrent
de overgang van het Werkplein van Venlo naar Venray. De bijgevoegde raadsinformatiebrief voorziet in
deze behoefte.

Beoogd resultaat
Het informeren van de gemeenteraad m.b.t. de overgang van het Werkplein.

Argumenten
1.1 Instemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief
Middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van het
gelopen proces en afronding van het genomen collegebesluit om de taken en werkzaamheden van het
Werkplein terug te halen van Venlo naar Venray.

Risico’s
n.v.t.

Kanttekeningen
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.

Financiële gevolgen
n.v.t.

Personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.

Juridische gevolgen
n.v.t.

Rechtmatigheid
n.v.t.

Fatale termijnen
n.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
Na akkoord zal de betreffende raadsinformatiebrief verzonden worden.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
Raadsinformatiebrief stand van zaken Werkplein

Naslagwerk
n.v.t.
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Uw kenmerk

Geachte raadsleden,
Middels deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken omtrent het terughalen van de
taken en werkzaamheden van het Werkplein.
Vorig jaar heeft het college besloten om de taken en werkzaamheden van het Werkplein (werk en
inkomen) vanuit de gemeente Venlo terug te halen naar Venray. Sinds 2013 was dit uitbesteed aan
de gemeente Venlo. De grondslag voor ons besluit was vooral de ingeslagen weg met de kadernota
sociaal domein en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma. Waarbij we de omgeving van de
inwoner centraal stellen en versterken, zodat deze kunnen blijven participeren en volwaardig
onderdeel blijven uitmaken van de samenleving.
Het was een dusdanig groot project dat we de overgang in twee fases hebben uitgevoerd. De focus
van de eerste fase lag vooral op de personele zaken waarbij de betreffende medewerkers per 1
oktober 2021 in dienst zijn gekomen bij de gemeente Venray. De tweede fase had vooral
betrekking op de administratieve processen zoals de uitkeringen, de overgang van de data en de
systemen die ingericht moesten worden. Deze fase is per 1 februari jl. afgerond waardoor de
overgang van het werkplein nu een feit is. De samenwerking met de gemeente Venlo, alsmede
beide ondernemingsraden en Lokale overleggen was daarbij zeer positief.
Wij zijn dan ook ontzettend trots op onze organisatie dat dit gerealiseerd is.
Nu we alle werkzaamheden weer zelfstandig kunnen uitvoeren ligt de nadruk voor het vervolg in
eerste instantie op het verder verfijnen van al onze werkprocessen en de technische zaken. Daarna
zullen we achtereenvolgens steeds meer de nadruk gaan leggen op het verbeteren van de
kwalitatieve dienstverlening in lijn met de uitgangspunten van onze kadernota sociaal domein en
de daar aan gekoppelde uitvoeringsprogramma’s.
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Dat is best nog wel een uitdaging. We voorzien hiervoor nog een aantal te nemen stappen. Hiervan
houden we u uiteraard op gezette tijden op de hoogte. Deze uitdaging is niet alleen voor het
Werkplein maar ook voor ons als organisatie in zijn geheel inclusief onze inwoners. Participeren
doen we immers samen!
Wij hebben er alle vertrouwen in dat ook dit gaat lukken.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

de secretaris,

L.A.M. Kompier

E.G.J. Voorn

