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Onderwerp

Beantwoording raadsvragen m.b.t.
maatwerk bij de Participatiewet

Geachte mevrouw, mijnheer,
Op 5 december 2016 heeft u raadsvragen ingediend over maatwerk bij de uitvoering van de
Participatiewet. Met deze brief geven wij u antwoord op uw vragen.
Vraag 1.
Is het college bereid om de raad halfjaarlijks te informeren over de concrete resultaten (aantal
aangemelde kandidaten en geslaagde bemiddelingen) van het samenwerkingsverband Zuid-Holland
Centraal?
Antwoord
Wij nemen deze suggestie over. In de eerstvolgende rapportage Sociaal Domein nemen wij op hoeveel
mensen aan het werk zijn gegaan door bemiddeling van ZHC. Dit betreft het resultaat in heel ZHC, dus
ook van de overige gemeenten.
Vraag 2.
Onderschrijft het college het standpunt van de PvdA-fractie dat er een verschillende aanpak nodig is
voor enerzijds uitkeringsgerechtigden die direct of na enige ondersteuning kans op werk hebben en
anderzijds uitkeringsgerechtigden die dit waarschijnlijk niet (meer) zullen hebben?
Antwoord
Ja. Dit is een van de uitgangspunten van ons Uitvoeringsplan Participatie 2015-2018 ‘Werken aan een
toekomstperspectief’ (T15.00117). Wij hebben dit uitvoeringsplan vorig jaar aan u gepresenteerd.
Vraag 3.
Is het college bereid om de gemeente Lansingerland bij de staatssecretaris SZW aan te melden als
gemeente die bereid is om te gaan experimenteren met integrale maatwerkarrangementen (waaronder
bijverdienregelingen) voor mensen die langdurig aangewezen zijn op de Participatiewet?
Antwoord
Nee. Zoals u weet zijn wij op dit moment bezig met het ontwikkelen van een integraal beleidsplan voor
het gehele sociaal domein vanaf 2018. Daarnaast lopen er op dit moment diverse pilots. Afhankelijk van
de uitkomsten hiervan, willen wij van deze pilots regulier beleid maken. Wij willen onze aandacht op
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deze twee ontwikkelingen focussen, voordat wij deelnemen aan verdere experimenten. Wel gaan wij de
verschillende experimenten in het land uiteraard met belangstelling volgen.
Vraag 4
Welke concrete maatregelen wil het college zélf gaan nemen om de uitstroom van mensen met een
uitkering te verhogen, naast de al bestaande cursussen en deelnemen aan het Samenwerkingsverband
Zuid-Holland Centraal?
Antwoord
In het hierboven genoemde Uitvoeringsplan Participatie 2015-2018 hebben wij onze aanpak van de reintegratie uitgebreid beschreven. Binnen ZHC-verband pakken we deze aanpak verder op. Hierbij leggen
we de focus op verschillende doelgroepen, zoals jongeren, Smaakmakers1 en asielgerechtigden.
Daarnaast bieden we maatwerk in onze groepsaanpak, variërend van inzet op sociale activering tot
bemiddeling naar regulier werk.
Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

drs. ing. Ad Eijkenaar
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester

NL
1

Dit zijn ondernemers die één of meer medewerkers met een beperking in dienst hebben. Zij delen hun
ervaringen met andere ondernemers en halen zo (veronderstelde) belemmeringen weg.
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