Schriftelijke vragen aan college van B&W Almelo
Almelo 21 januari 2019

Geacht College,
De VVD fractie kondigde onlangs aan dat men een strak beleid zou hanteren op het gebied van het
Sociaal Domein. Hierin werd onder andere gesteld dat het ambtelijke apparaat zou worden herzien
en dat men het aantal inwoners met een WWB-uitkering drastisch wou verminderen.
Op 23 oktober 2018 heeft de Partij Vrij Almelo al een aantal vragen gesteld aan het College met
betrekking tot de Participatiewet maar gezien de huidige ontwikkelingen rijzen er nog meer vragen
met betrekking tot dit onderwerp.

Wij hebben de volgende vragen:
1. Is men van mening dat een WWB uitkering een luxe is en dat mensen met zo’n uitkering te lui en
ongemotiveerd zijn om een betaalde betrekking te zoeken ?
2. Zijn de medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de Participatiewet wel kundig opgeleid
en gespecialiseerd in dit complexe vakgebied ?
3. Worden er door de medewerkers voldoende contacten onderhouden met bedrijven en wordt er
daadwerkelijk acquisitie gepleegd of werkt men simpelweg UWV bestanden af ?
4. Is het gebruikelijk dat kandidaten jarenlang in de “wacht” worden gezet zonder enig initiatief
vanuit het orgaan dat deze mensen moet begeleiden ?
5. Wordt er wel degelijk gekeken naar opleidingsniveau en werkervaring van de kandidaten en dat
men hierbij zoekt naar een passende functie ?
6. Is het gebruikelijk dat er slechts 7 part time medewerkers werkzaam zijn op het complexe gebied
van het adequaat plaatsen van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt en dat de
arbeidskosten hiervoor zo hoog zijn ?
7. Bestaat er een degelijk plan van aanpak om mensen te begeleiden naar een passende werkplek of
gaat men verder met weinig effectieve trajecten zoals “arbeidsactivatie” of “competentieonderzoeken” ?
8. Worden mensen vanuit een WWB situatie “ gedwongen” om te gaan werken voor bedrijven die
momenteel kampen met een personeelstekort maar waar men geen enkele opleiding voor heeft
genoten ?
9. Is men bereid om vanuit de gemeente Almelo mensen om te scholen voor zogenaamde
krapteberoepen ?

Zou u deze vragen kunnen beantwoorden?

Met vriendelijke groet,
Namens fractie Partij Vrij Almelo (PVA)
Harry de Olde (fractievoorzitter)

