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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

In april 2014 hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen onderzoek te doen naar de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het participatie/re-integratiebeleid. Hierbij bieden wij u 

de rekenkamerbrief re-integratie aan.   

 

Waarom een rekenkamerbrief? 

In mei hebben wij uitvoerig gesproken over de onderzoeksopzet naar het participatie/re-

integratiebeleid. Per 1 januari 2015 is de nieuwe Participatiewet van kracht: de wijziging van de 

Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet werk en 

arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Daardoor verandert er veel op het gebied 

van participatie en re-integratie. Vanwege deze wetswijzigingen is het moment van aanbieden 

van een rapport over re-integratie belangrijk. U moet de aanbevelingen kunnen gebruiken 

voordat u besluiten neemt over de kaders bij de uitvoering van de Participatiewet. Een volledig 

onderzoek heeft een doorlooptijd van minimaal 6 maanden. Dit betekent dat u aanbevelingen 

uit het rapport niet tijdig effectief kunt gebruiken.  

 

Om deze reden heeft de commissie besloten af te zien van een volledig onderzoek en een 

rekenkamerbrief op te stellen.   

 

Het onderzoek 

Het accent in de rekenkamerbrief ligt op re-integratie. We hebben gekeken naar de ervaringen 

die de afgelopen jaren zijn opgedaan met het re-integreren van inwoners die een beroep 

hebben gedaan op een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. We hebben daarnaast 

gekeken naar de voorbereidingen op de Participatiewet en de verwachtingen die de gemeente 

daarvan heeft. Het door het college vastgestelde uitvoeringsplan Participatiewet hebben we 

hierbij betrokken. U hebt dit uitvoeringsplan op 17 juli 2014 voor kennisgeving aangenomen en 

uw zienswijzen op dit plan gegeven.  

 

Naast de dossierstudie hebben wij een interview gehouden met het afdelingshoofd en 

beleidsmedewerkers van afdeling werk&inkomen. Het verslag van het interview hebben wij ter 

goedkeuring voorgelegd aan het betrokken afdelingshoofd. Om deze reden, en omdat de 

rekenkamerbrief niet het karakter heeft van een onderzoek, is er geen ambtelijk hoor en 

wederhoor toegepast. 
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Wij bieden u geen dik rapport aan met bevindingen, conclusies en aanbevelingen maar een 

concreet document om uw voordeel mee te doen. Wij geven graag een persoonlijke 

toelichting op de rekenkamerbrief in uw vergadering.  

 

 

Hoogachtend, 

namens de rekenkamercommissie Doetinchem, 

 
W.J. Oosterveld-Sanders 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 


