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Geachte heer Donders,

Bij deze de beantwoording van de door u gestelde vragen m.b.t. werk en inkomen.

l.

Wat is de precieze opdracht van de onderzoekers, en wat zijn hun prioriteiten?
De gemeenten Waalre en Veldhoven hebben een samenwerkingsovereenkomst op
het gebied van Werk en lnkomen. Op grond van deze overeenkomst voert de
gemeente Veldhoven vanaf l januari 2018 alle taken op grond van de
Participatiewet voor Waalre uit. Deze taken worden in Waalre door twee
medewerkers van Veldhoven uitgevoerd. Hun eerste prioriteit ligt bij het op tijd
betalen van de uitkeringen. De overige activiteiten zijn gericht op het (rechtmatig)
verstrekken van uitkeringen, het begeleiden van mensen naar werk of een andere
vorm van sociale activering /participatie. Om zicht te krijgen op het bestand en
kennis te maken met de klanten zijn/ worden alle klanten uitgenodigd voor een
gesprek.

2.

Zijn deze mensen 'ambtenaren' in dienst van de gemeente Veldhoven?
De werkzaamheden voor Waalre worden uitgevoerd door medewerkers van de
gemeente Veldhoven.

3.

Hoe is de voortgang en welke verwachtingen zijn er t.a.v. de resultaten?

Het streven is om aan het eind van het jaar alle klanten gesproken te hebben en
de klantprofielen in beeld te hebben gebracht.

4.

Welke actie zal ondernomen worden a.d.h.v. de resultaten?
Dit kan per klant verschillen en is afhankelijk van de mogelijkheden tot reintegratie. Klanten die in staat zijn om te werken, zullen worden begeleid naar
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werk. Voor klanten die niet of nog niet kunnen werken wordt gezocht naar een
andere mogelijkheid om te kunnen participeren, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

wanneer blijkt dat er geen recht (meer) bestaat op een uitkering o.a. omdat er
inkomsten zijn, wordt de uitkering beëindigd of gekort. Wanneer er sprake is van
een vermoeden hiervan wordt een handhavingstraject opgestart.

5.

ls er ook zicht op onbedoelde extra/neven inzichten?

Tot op dit moment hebben de klantgesprekken niet geleid tot onverwachte
inzichten.

6.

ls het mogelijk om deels in het verlengde van dit onderzoek kennis te vergaren
over de werkende armen in Waalre?
Nee dat is niet mogelijk. Er wordt alleen gesproken met mensen die een uitkering
ontvangen van de gemeente.

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zijn wij ten
alle tijden bereid u nader te informeren over de uitvoering van werk en inkomen. U
kunt hiervoor desgewenst contact opnemen met de heer O. Deeben beleidsadviseur
van de afdeling Sociale ontwikkeling.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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