Oriënterende bijeenkomst Participatiewet
Op donderdagavond 4 september 2014 houdt de gemeenteraad van Nieuwkoop een
oriënterende bijeenkomst over de Participatiewet. Om 20.00 uur in het gemeentehuis in
Nieuwveen (Teylersplein 1, Nieuwveen).
Doel van deze bijeenkomst over de Participatiewet:
Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De gemeente wordt vanaf die datum
verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze
mensen zitten nu in de WWB (de wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening)
en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.
De raad wil van verschillende partijen horen waar nog keuzen zitten voor gemeenten, welke
kansen en bedreigingen en risico’s er zijn. Wat er nog (meer) nodig is om het te realiseren.
Opbouw van de avond:
20.00 – 20.30 uur
Blok 1: Infomeren
 Evelien Meester van Stimulansz vertelt over de inhoud en invoering van de
Participatiewet en wat dat voor iedereen betekent. Wat moet er en welke (bestuurlijke)
keuzes zijn er door de gemeente Nieuwkoop nog te maken?
20.30 – 21.30 uur
Blok 2: Verdiepen
 Martine Smit van Startbaan Alphen vertelt hoe het werkt als er iemand bij Startbaan aan
het loket komt.
 Anton van den Hoed van AM-groep Hoofddorp vertelt over de ervaringen van een SWbedrijf die het al anders doet.
 Leo Kooyman van het Actieve Groene Hart vertelt hoe bedrijven hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid hierin (kunnen) nemen.
21.30 – 22.00 uur
Blok 3: Gesprek met vraag en antwoord
Bij deze bijeenkomsten nodigen we naast de inleiders en raadsleden ook altijd andere
betrokkenen uit die geen presentatie houden maar kort reageren of aanvullen op wat er gezegd
is. De WMO-adviesraad, het UWV, de SWA en het Werkgeversserviceplein Rijnstreek hebben
aangegeven te komen.
Wat is een oriënterende bijeenkomst:
“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde
tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn
openbaar en bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over
bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald
probleem.

