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1. Opening en mededelingen omtrent de vergaderingen
De voorzitter opent de vergadering om 22.45h.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
3. Spreekgelegenheid voor het publiek over niet-geagendeerde onderwerpen
Er zijn geen insprekers.
4. Richting geven aan de subregionale samenwerkingsvorm voor de uit
voering van de participatiewet en de wet maatregelen WWB
Wethouder Roeffen geeft een toelichting op de raadsmededeling. De Eerste Kamer
heeft vandaag ingestemd met de invoering van de wet op 1 januari 2015. Op die datum moet Oegstgeest klaar zijn om de wet uit te voeren. Het college kiest nu voor uitwerking van de Participatiewet in de Leidse regio. De keuze is praktisch, flexibel en
sluit aan bij de Wmo-subregio. Samenwerking wil zeggen dat er lokale beleidsoverwegingen in de nota opgenomen zullen worden. Het beleidsplan zal in oktober in de
raad worden besproken en de verordeningen in november. Dat houdt in dat het beleidsplan 15 september klaar moet zijn.
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De heer Van den Ouweelen leest dat samenwerking met de Leidse regio de meeste
flexibiliteit biedt. Dat heeft hij zojuist ook in de raadsvergadering betoogd. Als het beleidsplan op 15 september gereed moet zijn, zou het handig zijn als de bestuurlijke
toekomst, in samenspraak met het dorp, voldoende is uitgekristalliseerd.
De heer Van Blitterswijk zegt dat in de vorige raad is afgesproken de KDB te evalueren. Dan is het belangrijk dat er iets te evalueren is. In dat kader is het goed de voorliggende afweging er goed bij te betrekken. Er moet nu geen onomkeerbare keuze
worden gemaakt. De opties moeten open blijven. Het CDA geeft het college mee recht
te doen aan de recente raadsbeslissing.
De heer Vogel is ook voor een tweesporenbeleid. Er moet geen optie onmogelijk
worden. In de loop van het jaar moeten beide keuzes nog gemaakt kunnen worden.
Steekt de wethouder het zo in dat die keuze later nog mogelijk is?
De heer Van Tongeren is positief over de raadsmededeling. Het belang van degenen
die van de Participatiewet gebruik moeten maken, wordt centraal gesteld. Dat is het
allerbelangrijkste. PrO is ingenomen met de naar voren gebrachte argumenten om
een afweging naar de Leidse regio te maken.
De heer Janssen dankt het college voor het betrekken van de raad bij de keuze, zoals
afgesproken bij de programmabegroting. Desalniettemin blijft het een bevoegdheid
van het college. De samenwerking in de KDB wordt geëvalueerd. Het is goed om de
ervaringen met de pilot erbij te betrekken. De optie die voor de cliënten het best is,
moet centraal staan. Mogelijk kunnen er twee of drie opties worden geboden, waaronder de sociale supermarkt. Hij geeft het college mee in de toekomst nog keuzevrijheid te hebben.
De heer Kocken dankt het college voor het betrekken van de raad hierbij. Het is goed
om de uitkomsten van de evaluatie en de uitkomsten van het proces van de bestuurlijke toekomst af te wachten. Het moet allemaal op elkaar aansluiten. Een integrale
benadering van de verschillende wetten lijkt D66 op zijn plaats.
Wethouder Roeffen stelt vast dat de gemelde argumenten de keuze van het college
ondersteunen. Ook het college wil de flexibiliteit optimaal houden, anderzijds moet
het 1 januari klaar zijn. Dan biedt de Leidse regio de meeste flexibiliteit. Kiezen voor
de KDB-regio als resultaat van het vanavond besproken proces blijft mogelijk, ook als
nu de Participatiewet in de Leidse regio wordt uitgewerkt. De motie over de evaluatie
van de KDB wordt uitgevoerd. De verwachting is echter dat het moeilijk wordt om dat
nog in dit kalenderjaar voor elkaar te krijgen. Het loopt niet helemaal in het goede
spoor om dingen mee te kunnen nemen. Wat betreft het uitwerken van meerdere opties geldt, dat een aantal zaken lokaal kan worden uitgevoerd. Een aantal zaken moet
met partners in de regio gebeuren. Voor uitwerking moeten samenwerkingsafspraken
worden gemaakt; daar worden andere partijen bij betrokken. Het is lastig om meerdere opties uit te werken, omdat daarvoor afspraken met meerdere partijen moeten
worden gemaakt. Het resultaat kan gefrustreerde samenwerkingspartners opleveren.
Daarom wordt gekozen voor een regio die de meeste flexibiliteit openlaat om later
nog te kunnen switchen. En dat is de Leidse regio.
De heer Van den Ouweelen zegt bij interruptie dat de wethouder stelt dat er sprake
zou zijn van een onwerkbare spagaat als er nu voor de KDB wordt gekozen. Is het reeel om op dit moment een optie voor de KDB open te hebben?
Wethouder Roeffen antwoordt dat het mogelijk is om de Participatiewet samen met
de KDB-regio uit te werken. Daarvoor moet extra ambtelijke capaciteit ingezet worden. De WMO wordt in de Leidse regio uitgewerkt. Omdat er een glijdende schaal is
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tussen dagbesteding en de inzet van sociale werkplaatsen is het handiger om in één
regio afspraken te maken. Die sluiten dan beter op elkaar aan.
Tweede termijn
De heer Janssen heeft begrepen dat er een keuze wordt gemaakt voor een regio,
maar een keuze voor de toekomst niet uitgesloten wordt. Hij lijkt erop dat bestuurlijke overwegingen prevaleren. Hij wil vanuit het perspectief van de dienstverlening aan
de cliënt toetsen. Hij blijft het merkwaardig vinden, dat er dan per sé voor een regio
gekozen zou moeten worden. Als dat zo is, accepteert hij dat als feit. Het is positief dat
de KDB Oegstgeest heeft gevraagd om mee te doen.
De heer Van den Ouweelen zegt bij interruptie dat het zo is, omdat Oegstgeest op
dit moment al in die samenwerkingsvorm zit.
De heer Van Tongeren is verrast over de opmerking dat het vooral bestuurlijke
overwegingen zouden zijn. Het grootste deel van de raadsmededeling gaat over de logische verbinding met de Leidse regio. Daar is weinig bestuurlijks aan, het gaat om de
economische situatie, de verbinding met ROC Leiden, het type instroom, de verschillende opleidingen van de mogelijke instromers in de re-integratietrajecten. Dat sluit
naadloos aan bij waar de behoeften van Oegstgeest liggen. Hij heeft bijna medelijden
met de wethouder dat hij zo’n ingewikkeld verhaal moet vertellen, enerzijds om de
coalitie tevreden te houden met de opties en anderzijds de realiteit die maar naar één
kant wijst en dat is de Leidse regio.
De heer Van Blitterswijk hoort brede steun voor het serieus nemen van de evaluatie. Hij is ervoor om de evaluatie af te wachten en daarna een goede keuze te maken.
De heer Van den Ouweelen wil van de wethouder horen of de evaluatie klaar is op
het moment dat de keuze moet worden gemaakt. Als KDB toch als optie afvalt, moet
er dan nog tijd in de evaluatie worden gestopt? Het is een promiscue voorstel waarmee we uiteindelijk in een spagaat belanden. Hij heeft er een slecht gevoel bij zoals
het nu voorligt. Er is een pragmatische keuze te maken en dat is kennelijk voor de
samenwerking met de Leidse regio, die de meeste flexibiliteit biedt. Omdat er een parallelle ontwikkeling is van een aantal dossiers, zouden we daarvoor moeten kiezen.
Hij kan ermee instemmen, maar het kost veel tijd en levert niet zoveel op. Van de
wethouder vraagt hij de toezegging, dat de evaluatie klaar is op het moment dat de
raad de keuze maakt.
Wethouder Roeffen zegt de evaluatie serieus te nemen, maar hij kan de volgtijdelijkheid niet toezeggen. Op 1 januari moet het klaar zijn. Op 15 september moeten de
afspraken in de regio vastliggen, zodat deze in de nota in oktober aan de raad kunnen
worden voorgelegd.
De heer Van den Ouweelen vraagt of de evaluatie nog zin heeft als er voor de Leidse regio wordt gekozen.
Wethouder Roeffen antwoordt dat het dan vooral om de evaluatie van de MareGroep gaat. Daarbij betreft het de SW-cliënten. Dat is een deel van het geheel. De evaluatie levert informatie over een beperkt deel. Het college heeft inhoudelijke overwegingen voor de keuze. In het belang van de cliënten worden er arrangementen gemaakt zodat de cliënten na 1 januari direct vooruit geholpen kunnen worden.
De voorzitter zegt dat de commissie de gevoelens heeft kenbaar gemaakt. De commissie wacht op de Participatienota, die in oktober in de raad komt.
9. Sluiting van de openbare vergadering
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De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering; het is 23.05h.
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