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   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 16 juni 2020  

     

Onderwerp:  Beleidsplan Participatiewet 

Leiderdorp 2020 

   

 

*Z02B2CB73E8* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 16 juni 2020, nr. Z/20/100333/197242; 

gezien het advies van het Politiek Forum  van 6 juli 2020; 

gelet op het bepaalde in artikel 160, lid 1, sub b van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

Het Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2020 vast te stellen, met als belangrijkste uitgangs- en 

beslispunten: 

a. We bieden alle groepen ondersteuning, waarbij de prioriteit ligt bij de kwetsbaarste groepen: 

mensen met een loonwaarde tussen 20 en 80% van het wettelijk minimumloon; 

b. DZB/R&W, Project JA en Project JAS blijven dé re-integratieprojecten voor respectievelijk de reguliere 

doelgroep, jongeren en statushouders; 

c. We verhogen het aantal beschut werkplekken eind 2021 naar zes (nu: 3) op basis van de formule 1-

voor-3 (voor drie uitgestroomde Wsw-werknemers realiseren we één beschut werkplek). In de 

daaropvolgende jaren kijken we naar de mogelijkheden voor verdere uitbreiding; 

d. We blijven mensen met een arbeidsbeperking plaatsen op garantiebanen en streven binnen de 

financiële mogelijkheden naar verdere uitbreiding; 

e. De gemeente geeft het goede voorbeeld en realiseert binnen haar eigen organisatie, conform de 

landelijke taakstelling, 6,05 duurzame garantiebanen in 2023; 

f. Voor wie werk (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, bieden we ondersteuning en begeleiding om 

actief te kunnen participeren. We zetten daartoe Wmo-instrumenten in en geven de pilot van Incluzio 
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Leiderdorp voor activering van mensen op trede 1 en 2 van de participatieladder een structureel 

karakter; 

g. We ondersteunen de doorontwikkeling van DZB naar een sociale onderneming;  

h. We streven naar een concreet en realistisch arbeidsmarktbeleid binnen de Leidse regio, waarbij we 

vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten en kansen benutten; 

i. De binnen de begroting beschikbaar budgetten vormen het financiële kader. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 13 juli 2020, 

 

de griffier, 

 

 

de heer B.A.M. Rijsbergen 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


