14 februari 2012
Geacht presidium, geachte commissieleden,
Met u is afgesproken dat wij u actief meenemen in de transitieprocessen Jeugdzorg en AWBZ-Wmo.
Hieraan willen wij ook graag de stelselwijziging Passend Onderwijs en de derde transitie koppelen, de
invoering van de Wet werken naar Vermogen per 1 januari 2013.
Hiervoor gebruiken wij onder meer de uitloopavonden van de commissie Sociaal.
Op 15 maart a.s. staat de eerst volgende informele bijeenkomst op de agenda.
Met deze brief willen wij u hierover graag informeren.

Op deze uitloopavond willen wij graag twee thema’s met u bespreken:
1.
2.

Passend Onderwijs in relatie tot de transitie Jeugdzorg
De Wet Werken naar Vermogen

Ad. 1. Medio 2013 start de invoering van Passend Onderwijs. Doel is dat alle jeugdigen passende
ondersteuning in en om de school geboden krijgen. De grote stroom leerlingen naar het speciaal onderwijs
moet gekeerd worden. Passend Onderwijs moet teweeg brengen dat er minder leerlingen, dan nu het geval
is, in het speciaal onderwijs komen. De zorg moet voor zoveel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs
goed geboden worden. In het voorjaar van 2012 is de bedoeling met onderwijspartijen uit Hengelo, regulier
onderwijs en speciaal onderwijs, een aparte bijeenkomst met de raad te beleggen om de consequenties van
Passend Onderwijs te bespreken. En inzicht te geven in de wijze waarop het onderwijs zich voorbereidt op de
stelselwijziging.
Op 15 maart staat de relatie tussen Passend Onderwijs en de transitie Jeugdzorg centraal. Vanuit het
Centrum voor Jeugd en Gezin is de verbinding met het onderwijs de afgelopen jaren stevig gemaakt door de
zorgstructuren die we koppelen aan het onderwijs (ZAT’s en voorposten voor 0-4 en 4-12 jaar). Met de
transitie Jeugdzorg op komst is de vraag hoe de verbinding met het onderwijs nog verder verstevigd kan
worden.
Vraagstukken die aan de orde zullen komen zijn:
-Wat is nodig in het onderwijs voor een geslaagde transitie Jeugdzorg?
-En wat is nodig in de (jeugd)zorg voor een geslaagde stelselwijziging Passend Onderwijs?
-Hoe positioneert de gemeente zich in deze ontwikkelingen?
Na een korte introductie op het thema door Kristel Bayer, beleidsmedewerker onderwijs en jeugd, worden
een aantal dillema’s specifiek voor de gemeente in de bijeenkomst voorgelegd aan de aanwezigen.

Ad.2. Op 1 februari is de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) ingediend bij de Tweede Kamer. Op 15 maart
2012 geeft Joop Wikkerink, senior beleidsmedewerker JZB tevens regionaal coördinator WWnV van Divosa, een
presentatie over de hoofdlijnen van de wet. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. In de
vergaderingen van april, juli en oktober willen wij dan met u een aantal dilemma’s bespreken. Hierbij kunt u
denken aan zaken als loondispensatie, beschut werken en maatschappelijke participatie versus sociale
activering gericht op arbeid.
De Wet Werken naar Vermogen is één van de ontwikkelingen op het terrein van Sociale Zaken. Op dit
moment zijn we nog druk met het invoeren van de wijzigingen in de WWB. Hierover ontvangt u op korte
termijn een informerende raadsbrief. Ook bereiden wij een IBR voor waarin wij hier graag nader op in willen
gaan. Daar willen wij dan ook aandacht besteden aan de beoogde samenwerking met de gemeenten Borne,
Hof van Twente en Oldenzaal en de Wet Integrale Schuldhulpverlening. Deze wet treedt op 1 juli 2012 in
werking.

We willen de informele commissie graag zo goed mogelijk gebruiken en daarbij vooral ingaan op vragen en
aandachtspunten die u vanuit uw functie als raadslid heeft. Eventuele vragen en opmerkingen kunt u ons
voorafgaand aan de bijeenkomst toesturen. Deze kunnen voor 12 maart a.s. naar
1. k.bayer@hengelo.nl (voor passend onderwijs) of
2. j.wikkerink@hengelo.nl (voor Wet werken naar Vermogen).

Ter voorbereiding
Voor het thema Passend Onderwijs willen we de aanwezigen vragen vooraf tenminste één kans en één
bedreiging te formuleren voor de stelselwijziging Passend Onderwijs.
Meer informatie
Ad. 1 Passend Onderwijs:
- www.passendonderwijs.nl
- Nota ‘Zelf doen, Jeugdprogramma Hengelo 2011-2014’ (2011 vastgesteld in de gemeenteraad)
Ad. 2. Wet werken naar Vermogen: www.vng.nl/eenregeling
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