
Raadsvoorstel

Agendapunt: 6a
Zaaknummer: 2018-001791

Onderwerp

Kadernota Diamantgroep

Datum voorstel Datum raadsvergadering
27 februari 2018 13 maart 2018

Aan de gemeenteraad,

Voorstel
1. Kennis te nemen van de kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Diamantgroep.
2. Geen zienswijze te geven op de kadernota 2019.
3. Brief te versturen naar de Algemeen Directeur Diamantgroep waarin wordt aangegeven dat de 

raad kennis heeft genomen van de kadernota 2019 en geen zienswijze kenbaar maakt. 

Inleiding
Op 1 februari 2018 ontving het college conform afspraak de kadernota van de Diamantgroep voor 
2019. In de kadernota staan de te verwachten ontwikkelingen benoemd en toegelicht voor de 
komende jaren. De gemeente krijgt daarmee zicht op het ontwikkelingsproces dat de Diamantgroep 
moet doormaken. Gezien het kaderstellende karakter van de nota voor de komende begroting, ligt 
het voor de hand dat de gemeenteraad de mogelijkheid te heeft om een zienswijze op de kadernota 
te geven. De gemeenteraad kan derhalve haar zienswijze op deze nota aan de Diamantgroep kenbaar 
maken. 

Argumenten
1. De kaders zijn in lijn met de begroting van de gemeente Goirle. 
Uit de nota blijkt dat de hoogte van de gemeentelijke bijdrage ongewijzigd blijft. Tekorten die 
ondanks de te nemen maatregelen door de Diamantgroep ontstaan, kunnen de komende jaren 
worden opgevangen uit het weerstandsvermogen van de Diamantgroep. Dit betekent  dat op basis 
van het voorgenomen beleid, geen extra bijdrage van de gemeente Goirle zal worden gevraagd om 
de begroting 2019 sluitend te krijgen. 

De raad zal worden meegenomen en geïnformeerd over de relevante beleidsmatige en financiële 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële positie van de Diamantgroep en van onze 
gemeente in de Gemeenschappelijke Regeling van de Diamantgroep. Mocht er behoefte zijn aan 
extra informatie over de ontwikkelingen dan biedt de Diamantgroep aan de raad hierover te 
informeren, via bijvoorbeeld een raadsinformatie-avond. 

Ambtelijke bijstand: Angelique van de Wouw -  Brok
Zaaknummer 2018-001791   

1



Agendapunt: 6a

2. De kadernota is bedoeld als eerste aanzet voor de begroting van 2019. Het betreft een    
beschrijving van uitgangspunten en toekomstige ontwikkelingen en handelt niet over financiële 
keuzes die gemaakt zijn. 

Een zienswijze moet door het algemeen bestuur kunnen worden meegewogen bij het nemen van 
besluiten over de begroting of anderszins financiële aspecten betreffen.  Het geven van een 
zienswijze op uitgangspunten en toekomstige ontwikkelingen draagt op dit moment niet bij aan het 
besluitvormingsproces inzake de begroting (financiën) van 2019. De kadernota is  geen vervanging 
van (de procedure rondom) de begroting. Op de ontwerpbegroting mag de  raad tevens zienswijzen 
indienen, die door het algemeen bestuur meegewogen zullen worden bij de vaststelling van de 
begroting 2019.

Kanttekeningen

1.1 Landelijke ontwikkelingen
In de kadernota worden drie (landelijke) ontwikkelingen genoemd die van invloed zijn op de 
financiële positie en te nemen beleidskeuzes.

Afbouw Sociale Werkvoorziening (SW) en de hoogte van de rijksbijdrage
Sinds de invoering van de Participatiewet vindt er geen instroom meer plaats in de SW en is de SW in 
afbouw. Ten aanzien van de afbouw van de budgetten heeft het Rijk aannames gedaan over de 
jaarlijkse afname van de SW-populatie (6%). De uitstroom (vanwege pensionering, een andere 
werkplek, ziekte, overlijden) gaat nog steeds minder snel dan voorspeld. Hierdoor ontstaat de situatie 
dat meer SW-dienstverbanden moeten worden gefinancierd bij een gelijkblijvend beschikbaar 
budget. 

Instroom mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Landelijk is het beeld dat de instroom van kandidaten met loonkostensubsidie op de arbeidsmarkt, 
ver achter is gebleven ten opzichte van de aantallen die bij het opstellen van de Participatiewet waren 
beoogd. Dit is lokaal niet anders. Met name binnen de pijler Werkbedrijven heeft de Diamantgroep 
diverse maatregelen ingezet om te zorgen dat meer mensen op de juiste werkplek terechtkomen en 
om te voorkomen dat dit de komende jaren tot tekorten zal leiden.

Regeerakkoord Rutte III loonkostendispensatie ipv loonkostensubsidie
Bij de Diamantgroep bestaat de vrees dat een lagere beloning dan het wettelijk minimumloon zal 
leiden tot een lagere arbeidsparticipatie. Staatssecretaris Van Ark heeft daarom besloten dat er een 
regeling moet worden getroffen waarbij mensen die werken erop vooruitgaan ten opzichte van een 
uitkeringssituatie. In de raming van 2019 is nog geen rekening gehouden met financiële 
consequenties van een wetswijziging.

1.2 De zoektocht naar maatwerk
De Diamantgroep begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op diverse manieren  naar 
zo regulier mogelijk werk en is verdeeld over drie pijlers, namelijk de pijler Begeleiding en 
Bemiddeling, Werkbedrijven en Beschut. 
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Begeleiding en Bemiddeling
De pijler Begeleiding en Bemiddeling richt zich met name op detacheringen, begeleid-
werkentrajecten en de opdracht die met de gemeente Tilburg in het kader van het NOMA (Nieuw 
Ondersteuningsmodel Arbeidsmarkt) is afgesproken, gericht op de doelgroep met een relatief hoge 
loonwaarde. Ontwikkelingen binnen dit kader zijn met name afhankelijk van de contractafspraken 
tussen de Diamant en de gemeente Tilburg.

Werkbedrijven
De pijler Werkbedrijven omvat het bieden van werk binnen een bedrijfsmatige setting aan de 
doelgroep met een gemiddelde tot lage loonwaarde maar potentie tot groei. Dit gebeurt met name 
door het aanbieden van Tijdelijke Participatiebanen. De trajecten in deze pijler bieden kandidaten 
een opstap naar de reguliere arbeidsmarkt door het bieden van tijdelijk werk en ondersteuning bij 
onder andere werknemersvaardigheden. Hierin is het zowel van belang dat de Diamantgroep 
voldoende kandidaten heeft, als dat de opdrachten-portefeuille op peil blijft. Het blijft lastig om deze 
kwetsbare doelgroep goed op hun plek te krijgen. Werk en inkomen kijkt samen met alle regio-
collega's (waar dezelfde problematiek speelt) met de Diamantgroep naar manieren om kandidaten 
aan te leveren en zoveel als mogelijk maatwerk voor de doelgroep te leveren. Dit blijft in 2018 
bovenaan de gezamenlijke prioriteitenlijst staan, waardoor wij verwachten dat de instroom geen 
nadelige invloed op de begroting van 2019 zal hebben. 

Beschut Werk
De doelgroep met een grote begeleidingsbehoefte en een lage loonwaarde valt in de pijler Beschut. 
Aan hen wordt zinvol werk en structuur geboden in een beschutte werkomgeving. Het aanbieden van 
Beschut Werk is sinds 1 januari 2017 verplicht voor gemeenten. De gemeente Goirle heeft in 2017 
kunnen voldoen aan de taakstelling en verwacht dit ook de komende jaren te kunnen doen, waardoor 
er geen voordelig of nadelig effect op de begroting 2019 wordt verwacht.

1.3 Financiële tekorten
Tekorten die ondanks de te nemen maatregelen door de Diamantgroep ontstaan, kunnen de 
komende jaren worden opgevangen uit het weerstandsvermogen van de Diamantgroep. Dit betekent  
dat op basis van het voorgenomen beleid, geen extra bijdrage van de gemeente Goirle  zal worden 
gevraagd om de begroting 2019 sluitend te krijgen. Vooralsnog verwachten we niet dat er vanuit het 
rijk extra middelen beschikbaar worden gesteld. Voor de directie van de Diamantgroep ligt er de 
uitdaging voor de komende jaren structurele dekking te zoeken voor de  tekorten.  De ontwikkelingen 
en vorderingen worden nauwgezet gemonitord door de deelnemende gemeenten in het DB en AB 
van de Diamantgroep.

Financiën
Tekorten die ondanks de te nemen maatregelen door de Diamantgroep ontstaan, kunnen de 
komende jaren worden opgevangen uit het weerstandsvermogen van de Diamantgroep. Dit betekent  
dat op basis van het voorgenomen beleid, geen extra bijdrage van de gemeente Goirle  zal worden 
gevraagd om de begroting 2019 sluitend te krijgen. Er zijn derhalve geen financiële gevolgen aan dit 
voorstel verbonden. 

Samenwerking
Niet van toepassing.
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Communicatie
Uw besluit op de kadernota 2019 wordt per brief (bijlage 2) aan de Algemeen Directeur van de 
Diamantgroep meegedeeld. 

Vervolg
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. Kadernota Diamantgroep 2019
2. Brief aan Algemeen Directeur Diamantgroep 

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris 
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De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 februari 2018;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 
1. Kennis te nemen van de kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Diamantgroep.
2. Geen zienswijze te geven op de kadernota 2019.
3. Brief te versturen naar de Algemeen Directeur Diamantgroep waarin wordt aangegeven dat de 

raad kennis heeft genomen van de kadernota 2019 en geen zienswijze kenbaar maakt. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 maart 2018.

, de voorzitter

, de griffier
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