Raadsplein Info/debat TaKzaal
Vergadering d.d.

19 juni 2017

Locatie

Thomas a Kempiszaal

Aanvang

19.00

Eindtijd

20.30

Voorzitter

Dhr. M. van Willigen

Griffier/secretaris

Dhr. J. Odink

1.a. Opening en Mededelingen (19.00 uur)
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.
1.b. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Debatronde
3. Experiment Participatiewet (19.05 - 20.30 uur)
De raad wil dat onderzocht wordt in hoeverre meer vrijheid en minder regels bij de uitvoering
van de Participatiewet kan leiden tot meer maatschappelijke en economische participatie.
Hiertoe zijn in het verleden 2 moties aangenomen. De Universiteit Twente is gevraagd
onderzoek te doen. Met het resultaat van het onderzoek verwacht het college de effectiviteit
van het beleid te kunnen vergroten. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de
uitvoering van het onderzoeksvoorstel en daarvoor de benodigde middelen beschikbaar te
stellen. Er hebben zich geen insprekers gemeld en namens het college is wethouder
Vedelaar als portefeuillehouder aanwezig om op het debat te reageren. Bij de stukken zit de
beantwoording van de artikel 45 vragen ingediend door de VVD fractie over dit onderwerp.
De woordvoerders van de partijen stellen inhoudelijke vragen en er ontstaat een levendig
debat over het experimentele karakter van het voorstel. Verder wordt met name stilgestaan
bij de invulling van het experiment en of dit past binnen de kaders van de Participatiewet en
AmvB. In zijn algemeenheid wordt door de meeste fracties met waardering gesproken over
de invulling van het experiment.
Er worden vragen gesteld over o.a. toestemming om dit experiment uit te voeren, waar zit de
ruimte in de wet, op welke manier worden werkgevers ondersteund en er wordt aandacht
gevraagd voor het continuïteitsrisico.
De wethouder geeft aan dat het college heeft uitgevoerd waar de raad in meerderheid om
heeft verzocht. Intensief is er gesproken met diverse partijen en er is geloof in de
voorgestelde aanpak. Het college heeft juridisch onderzocht of het experiment uitgevoerd
kan worden binnen de Participatiewet. Dat is het geval. Het gaat om een experiment waar
mensen op vrijwillige basis aan mee kunnen doen. Daarbij is oog voor kwetsbare groepen,
mensen worden niet aan hun lot overgelaten. Werkgevers worden ondersteund op een
manier zoals dat altijd gebeurt. Vervolgens wordt geantwoord dat de continuïteit van groot
belang is en dat dat een belangrijke opgave is.
Aan het eind van de bespreking wordt geconcludeerd dat het voorstel geagendeerd kan
worden voor de besluitvormingsronde van 3 juli.
3.a. Beantwoording artikel 45 vragen VVD inzake Het experiment participatiewet
4. Sluiting (20.30 uur)
De voorzitter sluit de vergadering om 20.05 uur
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