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Geachte Raadsleden, 
 
Een van de onderzoeken uit ons onderzoeksprogramma 2007 was een onderzoek naar de uit-
voering van het WWB beleid in de gemeente Renkum in 2006-2007.  
Al eerder informeerden wij u over de vertraging in de uitvoering van dit onderzoek.  
Bij de start van het onderzoek speelde wisseling in de ambtelijke bezetting ons parten. Ver-
volgens bleek de ambtelijke organisatie nog in het stadium van opbouw van managementin-
formatie met betrekking tot de registratie van cliëntgegevens.  
Ook bleek het moeilijk om de juiste cijfers boven tafel te krijgen en aansluiting te vinden 
tussen de cijfers van de gemeente Renkum, Stimulansz en het CBS.  
Ten slotte heeft het Rekenkamercommissielid, dat direct verantwoordelijk was voor dit on-
derzoek, nog vóór de afronding van het onderzoek zijn lidmaatschap beëindigd. Hierover bent 
u onlangs separaat door ons geïnformeerd. 
Al met al reden om van een onderzoeksrapportage, zoals die u in het vooruitzicht was ge-
steld, af te zien. Enkele bevindingen uit het onderzoek willen wij u echter niet onthouden en 
brengen wij u ter kennis via deze brief.  
 
Het beleidskader voor de gemeente Renkum met betrekking tot de uitvoering van 
de Wet Werk en Bijstand 
 
Als kaderstellende nota is door de raad van de gemeente Renkum de nota “Wet Werk en Bij-
stand Gemeente Renkum” op 31 maart 2004 vastgesteld.  In deze nota is mede op instigatie 
van de rijksregelgeving opgenomen, dat de gemeenteraad een Verordening Afstemming, Ver-
ordening Reïntegratie, Verordening Toeslagen, Verordening Cliëntparticipatie en een Veror-
dening Handhaving moet vaststellen. Deze zijn in dezelfde vergadering door de Raad vastge-
steld. 
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In de kaderstellende WWB-nota is aangegeven dat het College jaarlijks, parallel aan de be-
grotingscyclus, een beleidsplan opstelt. Ook in de Reïntegratieverordening is dit vastgelegd, 
waarbij bovendien in artikel 3 van deze verordening de inhoud van zo’n beleidsplan is voor-
geschreven. 
Op grond van artikel 77 WWB legt het College jaarlijks verantwoording af aan de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze verantwoording dient voorzien te zijn van een 
oordeel van de raad. Voor het Ministerie is een verslag van het College en een goedkeurend 
besluit door de Raad van de concernjaarrekening voldoende.  
 
Door de Raad is slechts één maal, in oktober 2004, een WWB-beleidsplan vastgesteld. De 
communicatie van College naar Raad heeft zich vervolgens slechts beperkt tot enkele bondi-
ge mededelingen in de kadernota, najaarsnota en jaarrekening, die op geen enkele wijze vol-
doen aan hetgeen in de Reïntegratieverordening als inhoud wordt voorgeschreven. Opvallend 
is dat het niet nakomen van deze in de kaderstellende nota en in de Reïntegratieverordening 
opgenomen verplichting zijdens het College, ook vanuit de Raad niet tot enig rappel lijkt te 
hebben geleid.  
Aan de verplichting om aan het ministerie van SZW verslag uit te brengen (conform art. 77 
WWB) wordt voldaan. Opvallend is dat, voor zover ons is gebleken, deze rapportages nooit 
aan de Raad ter kennis worden gebracht. Het lijkt erop dat de communicatie tussen College 
en Raad zich heeft beperkt tot mededelingen over de organisatorische aanpak en het met de 
uitvoering van de WBB samenhangend financieel verkeer tussen Rijk en gemeente. Het in-
houdelijk verloop van het geheel van reïntegratietrajecten en de beperking van de instroom, 
lijken geen onderwerpen van beraad in de Raad te zijn geweest. 
 
Volume van bijstandsgerechtigden en volume van participanten in reïntegratietra-
jecten 
 
Met behulp van gegevens van Stimulanz is het Renkumse volume van bijstandgerechtigden 
en participanten in reïntegratietrajecten vergeleken met andere gemeenten in dezelfde ge-
meenteklasse (omvang en karakter). 
Opvallend is de grote toename van de beëindigingen in het bestand bijstandsgerechtigden in 
de gemeente Renkum in 2007. Opvallend is ook, dat het volume van participanten in reïnte-
gratietrajecten in de gemeente Renkum minder dan de helft is van wat in dezelfde gemeen-
teklasse wordt aangetroffen. Dit vormt waarschijnlijk ook de verklaring voor het in verhou-
ding forse bedrag dat de gemeente Renkum overhoudt op de rijksuitkering. In de jaren 2005 
en 2006 is slechts 39,4 % respectievelijk 36,8 % van het reïntegratiebudget ingezet. Relevant 
in dit kader is dat voor het budget dat beschikbaar is voor reïntegratie een inspanningsver-
plichting geldt.  
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Als er geld overblijft van het potje ten behoeve van reïntegratie, moet de gemeente dit na 
verloop van tijd teruggeven aan het rijk. Interessant is de vraag wat hiervan de financiële 
consequenties zijn voor de gemeente Renkum en in hoeverre de gemeente zich op mogelijke 
consequenties heeft voorbereid. De Rekenkamercommissie heeft zich, om eerder genoemde 
redenen, niet verder in deze vraag verdiept. 
 
Effectiviteit reïntegratiebeleid 
 
Waar het aanvankelijk de bedoeling was om de effectiviteit van het in de gemeente Renkum 
gepraktiseerde reïntegratiebeleid te onderzoeken, zal uit de eerdere toelichting duidelijk zijn 
geworden, dat het beschikbaar gekomen onderzoeksmateriaal onvoldoende mogelijkheden 
biedt hierover een uitspraak te kunnen doen. Wel kunnen wij vaststellen dat: 
1. de informatievoorziening aan de Raad over het reïntegratiebeleid marginaal is geweest en 
er geen beleidsverantwoording heeft plaatsgevonden zoals in de kaderstellende nota WWB 
en de reïntegratieverordening is toegezegd;  
2. de beperkte inzet van de beschikbare reïntegratiegelden de nodige vragen oproept, zoals: 
wat is de reden van de beperkte inzet van beschikbare middelen, wat zijn de financiële con-
sequenties hiervan voor de gemeente Renkum en in hoeverre is de gemeente hierop voorbe-
reid? In dit kader kan een nadere analyse van de redenen van uitstroom, mede in vergelij-
king tot andere gemeenten, een interessante optie zijn.  
 
De Rekenkamercommissie beveelt uw raad aan, het college te verzoeken deze punten op kor-
te termijn nader toe te lichten. 
 
Erop vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik, 
 
met vriendelijk groet, 
 
Namens de Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum 
 
Frits van Aggelen, 
voorzitter. 
 
Voor deze, 
Joyce le Comte, 
ambtelijk secretaris. 
 


