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Raadsvraag Commissie Inwoners, 14 september 2015
CDA, Pieter van Lent
N.a.v. de raadsinformatiebrief van de Permar van september 2015: Het punt betreffende een
afname van 40 mensen die een sw-uitkering hebben. Dat betekent ook een afname van de
projecten die afgegeven zijn. Het werk dat hier op gericht was gaat dan ook afgestoten worden.
We hebben het beleid omtrent de participatiewet nog niet definitief vastgesteld. Het werk kan ook
goed ingezet worden voor onze eigen mensen bij de sociale dienst. Dat zijn ook mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Wil de portefeuillehouder dit meenemen naar het bestuur van de
Permar. Met name om te zorgen dat wat er nu is aan werk wordt vastgehouden voor de doelgroep.
De gemeente moet niet blijven zitten met een vraag naar werk wat we graag zouden willen voor
deze doelgroep.
Antwoord:
De portefeuillehouder neemt dit punt mee naar het bestuur van Permar en het bestuur van het
regionaal werkbedrijf FoodValley. De gemeenten, UWV en de SW-bedrijven Permar en IW4 werken
samen in de Werkgeversservicepunt FoodValley waarin de vraag van werkgevers centraal staat.
Wanneer Permar niet meer in staat is om het werk uit te voeren, moeten wij binnen de
samenwerking de werkgever/opdrachtgever een passend voorstel kunnen doen. : Door de
groeiende samenwerking wordt hier steeds beter aan voldaan, zodat beschikbaar werk behouden
blijft voor de brede doelgroep van de participatiewet.
D66, Rein Bouwman
Uitvoeringsplan Participatiewet (7f), op welke wijze worden de doelstellingen gemeten en hoe
wordt de raad op de hoogte gehouden? Dit geldt in het verlengde hiervan voor het gehele sociale
domein.
Antwoord:
In het uitvoeringsplan staan doelstellingen genoemd die wij gaan volgen d.m.v.
managementinformatie. De raad wordt op de hoogte gehouden in de begrotings- en
verantwoordingscyclus. Alhoewel er voor de andere wetgevingen geen specifieke
uitvoeringsplannen zijn geschreven geldt wel dezelfde wijze van verantwoording via de begrotingsen verantwoordingscyclus.
PRD, Theo Modderkolk

Memo
Uitvoeringsplan Participatiewet (7f), in hoeverre kunnen we mensen in de bijstand bij de
aanbesteding participatie betrekken?
Antwoord:
Wanneer u bedoelt dat wij social return vragen in de vorm van werkgelegenheid voor de brede
doelgroep van de Participatiewet/WMO aan opdrachtnemers bij een aanbesteding; dat is in het
Renkums inkoopbeleid opgenomen.
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