
 
 
 
 

 
 
Geachte leden van de Cliëntenraad Participatiewet, 
 
Sinds 1 januari 2010 werken de colleges van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk samen voor 
de uitvoering van de Participatiewet. Hiervoor is het gemeenschappelijk openbaar lichaam 
Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) opgericht. De gemeenteraden hebben medio juni dit 
jaar ingestemd met het inrichtingsplan voor Fijnder.  
 
Om het werkleerbedrijf te formaliseren, is de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling SDOA 
(GR SDOA) gewijzigd in een tekst voor de nieuwe GR. Hiertoe zijn de daarvoor benodigde 
aanpassingen in de tekst verwerkt. Op grond van artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr) mogen de colleges de gemeenschappelijke regeling alleen wijzigen, nadat toestemming is 
verkregen van de drie gemeenteraden. Deze toestemming is inmiddels verleend. 
 
Wij informeren u over een drietal belangrijke wijzigingen die in de nieuwe gemeenschappelijke 
regeling zijn doorgevoerd en met ingang van 1 januari 2022 van kracht worden: 

1. Schuldhulpverlening 
Schuldhulpverlening wordt een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

2. Wet Inburgering 
De regie en beleidsontwikkeling op het vlak van inburgering zal een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid worden.  

3. Gemeentelijk minimabeleid (beleidsregels meedoen en collectieve zorgverzekering) 
Het gemeentelijk minimabeleid blijft een bevoegdheid van de colleges. 
 

De overheveling van de eerste twee taken moet mede in het licht worden gezien van wijziging in 
wetgeving. Met ingang van 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening van kracht geworden. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de (uitgestelde) 
Wet Inburgering 2021 van kracht.  Uit de wetgeving vloeit een duidelijke regierol voor de 
gemeenten voort. Om die reden wordt de regierol en daarmee ook de beleidsontwikkeling bij de 
gemeenten georganiseerd.  
 
De gemeenten hebben ervoor gekozen om het vaststellen van het gemeentelijk minimabeleid 
een bevoegdheid te maken van de colleges van de individuele gemeenten. De gemeenten willen 
hier zelf keuzes in willen maken, rekening houdend met de gemeentelijke context. De huidige 
beleidsregels meedoen en collectieve zorgverzekering worden daarom ingetrokken per  
31 december 2021. De colleges van de gemeenten zullen de beleidsregels met ingang van 1 
januari vaststellen. De uitvoering van het gemeentelijk minimabeleid wordt wel bij Fijnder belegd.  
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Deze wijzigingen hebben als gevolg dat inspraak op (beleidsontwikkeling van) deze onderwerpen 
verloopt op grond van de inspraakverordening van de gemeenten. Advisering rondom deze 
onderwerpen wordt verlegd van de Cliëntenraad Participatiewet naar de lokale adviesraden 
(Berkelland/Welzijnsraad, Oost Gelre/Sociale Raad vanaf 01/01/2022, Winterswijk/WMO-raad). Wij 
willen u vragen met elkaar werkafspraken te maken om op deze wijze wel gebruik te kunnen maken 
van de input van de achterban die het meest baat heeft bij het gemeentelijk minimabeleid.  
 
Overigens blijft u wel aanspreekpunt voor de uitvoering van het minimabeleid, en zult hierdoor 
betrokken blijven bij bijvoorbeeld de evaluatie van de meedoenapplicatie. 
 
Wij willen u bedanken voor uw inzet op deze terreinen en uw waardevolle bijdragen. 
Op het terrein van schuldhulpverlening zijn mooie ontwikkelingen in gang gezet, mede door uw 
inbreng. Daarnaast hebben wij uw inbreng op het terrein van het minimabeleid ook altijd ten 
zeerste gewaardeerd, en hopen wij deze inbreng in een andere vorm voort te zetten.  
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.  
 
Met vriendelijke groet,  
Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, 
 
 
 
 
 
Voorzitter      Secretaris 


