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Datum

26 november 2018

Steller vragen

CDA fractie – Van Oostrum/Dulfer

Over agendapunt

MenS 2018.11.29 – Agendapunt 5 Re-integratie- en Participatiebeleid

Het college wordt verzocht de volgende vragen* schriftelijk te beantwoorden:
Op pagina drie van het raadsvoorstel onder het kopje ‘Burgerparticipatie’ schrijft het college
dat een aantal adviespunten uit het advies van de Cliëntenraad Sociale Dienst inhoudelijk niet
passen binnen het beleidsplan.
Vragen
Welke punten bedoelt het college hier en waarom passen deze niet binnen het beleidsplan;

Het college bedoelt hier de volgende punten in het advies van de cliëntenraad: 2, 3, 7 en 13.
 2: het punt met betrekking tot consulenten en prestaties heeft betrekking op interne
bedrijfsvoering en derhalve niet op het beleidsplan
 3: dit is onderdeel van de verdere uitwerking van het beleidsplan en niet van het plan
zelf
 7: omdat een dergelijke opsomming niet limitatief is en zeer aan veranderingen
onderhevig is, is ervoor gekozen deze niet in het beleidsplan op te nemen
 13: dit is onderdeel van de verdere uitwerking van het beleidsplan en niet van het plan
zelf. Door de splitsing tussen re-integratie en participatie wordt echter al een focus
aangebracht
Wanneer verwacht het college een uitvoeringsplan gereed te hebben;

Na vaststelling van het beleidsplan door de gemeenteraad, gaat het college over tot de
implementatie hiervan. Naar verwachting is het uitvoerings- en implementatieplan in het
eerste kwartaal van 2019 gereed.
Is het college voornemens een advies te vragen over het uitvoeringsplan aan de cliëntenraden
sociaal domein;
Zo neen, waarom niet, kunt u dit motiveren;

Ja, het college zal ook advies vragen over het uitvoerings- en implementatieplan.
Wanneer verwacht het college het uitvoeringsplan naar de raad te zenden.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten
131

Het uitvoerings- en implementatieplan is een intern document, dat niet ter vaststelling aan
de raad zal worden aangeboden.
In de nota Re-integratie- en Participatiebeleid staat op pagina 20 dat het beleid jaarlijks
wordt geëvalueerd. In het besluit Re-integratieverordening en Participatiewet staat onder art.
2 punt 4 ‘het college zendt vierjaarlijks aan de gemeenteraad een verslag over
doeltreffendheid van het beleid’.
Vraag
Betekent dit dat de gemeenteraad eenmaal per vier jaar de gelegenheid heeft het uitgevoerde
beleid te beoordelen en indien gewenst, bij te sturen?

Nee. De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het uitgevoerde
beleid. Daarnaast wordt aan het einde van de beleidsperiode, dus na 4 jaar, een eindevaluatie
opgeleverd waarin wordt teruggeblikt op de doeltreffendheid van het beleid. Dit neemt niet
weg dat er ruimte is voor tussentijdse bijstelling indien noodzakelijk.
Staatssecretaris Van Ark werkt aan een nieuw plan voor mensen met een (arbeids)beperking.
https://www.nieuwsszw.nl/eenvoudiger-aan-het-werk-met-een-arbeidsbeperking/
Vragen
Is dit raadsvoorstel met de bijbehorende verordening conform het (nieuwe) plan van de
staatssecretaris;
Zo neen, welke zijn de verschillen;
Zo neen, is het nodig het beleidsplan en de verordening aan te passen, indien beleidsplan en
verordening geen aanpassing behoeven kunt u toelichten waarom niet.

Het re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022, door het college vastgesteld op 6
november jl., loopt voor op de uitwerking van het breed offensief zoals uiteengezet door de
staatssecretaris in haar brief aan de Tweede Kamer d.d. 20 november 2018. In het
beleidsplan is echter al een passage opgenomen met betrekking tot de begeleiding van
mensen met een arbeidsbeperking (zie bladzijde 17 en 18).
Tegelijkertijd moet nog een verdere uitwerking volgen op het breed offensief. Zodra dit
gereed is, volgt een eventuele verdere doorvoering hiervan binnen de gemeente. Het is dan
ook op voorhand nog niet te zeggen wat er nodig is om dit mogelijk te maken in termen van
aanpassingen van verordening(en) en het beleidsplan.

* Aangeven wat van toepassing is.
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Toelichting (indien nodig):

