Raadhuisplein 1
7811APEmmen
Telefoon 14 0591

Correspondentieadres:
Postbus 30001
7800 RA Emmen

* e CS**
öe*^e>--7\
/
'

'Mi/:
,C- 7

Aan de leden van de raad
Postbus 30.001
7800 RA EMMEN
Dienst Publiek

ons kenmerk

uw brief van/kenmerk

11.170343

bijlage(n)

afdeling

Hoofdlijnennotitie

AZK

behandeld door

telefoon

fax

Emmen,

A.Kiewiet

(0591)68 56 21

(0591)68 90 97

1 juni 2011

onderwerp

Uitnodiging werkbijeenkomst re-integratie en minimabeleid

Geachte leden van de raad,
Graag nodig ik u namens wethouder Jumelet uit voor een werkbijeenkomst ter
voorbereiding op het maken van een nieuw re-integratiebeleid en minimabeleid.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 juni 2011, aanvang 19.30 uur op het
Werkplein Zuidoost-Drenthe, Verlengde Spoorstraat 2 te Emmen.
Zoals u weet, vinden er majeure veranderingen plaats binnen het sociale domein. Zo
wordt per 1 januari de Wet werk en bijstand (WWB) ingrijpend gewijzigd. Deze
wijziging gaat gepaard met een forse bezuinigingstaakstelling op het werkdeel van het
participatiebudget. Met de wijziging van de WWB anticipeert het kabinet op de invoering
van de Wet werken naar vermogen (WWNV) per 1 januari 2013. De WWNV vraagt om
een andere inzet en prioritering van de middelen in het Werkdeel.
Voor ons re-integratiebeleid en daarvan afgeleid het minimabeleid, betekent dit dat er
keuzes gemaakt moeten worden. Het doel van deze bijeenkomst is samen met u van
gedachten te wisselen over mogelijke denkrichtingen.
Ter voorbereiding sturen wij u de notitie waarin het kabinet de hoofdlijnen schetst van de
nieuwe Wet werken naar vermogen.
Het programma op donderdag 23 juni is als volgt:
19.15 uur
Inloop
19.30 uur
Opening door wethouder Jumelet
19.45 uur
Presentatie landelijke ontwikkelingen en gevolgen voor toekomstig
participatiebeleid
20.15 uur
Pauze
20.30 uur
Plenaire discussie over denkrichtingen bezuinigingen op re-integratie- en
minimabeleid
21.30 uur
Afsluiting door wethouder Jumelet
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Ik wil u vragen om uiterlijk maandag 20 juni 2011 aan te geven of u deelneemt aan de
werkbij eenkomst.

U kunt zich aanmelden bij de heer A. Kiewiet (telefoon 0591-68 56 21) e-mail:
a.kiewiet@emmen.nl.
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