
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 29-11-2022 

 

 

Onderwerp: Vragen n.a.v. reïntegratie verordening 

 

 

Toelichting:  

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de aanpassing van de reïntegratie verordening 
participatiewet om vooral de 17 mensen die nu op een wachtlijst staan op kortere termijn dan de nu 
verwachte 2 jaar een beschutte werkplek te geven.  
 



 
 

Het college wordt verzocht de volgende vragen  schriftelijk te beantwoorden: 

➢ De vraag rijst wel of er tussen normaal werk en volledig beschut niet nog enige speelruimte 
is, zoals we tijdens een excursie van de raad hebben gezien bij een pakket-fulfilment bedrijf 
waar geen harde resultaten worden gevraagd en mensen ook op maat prikkelarm (een beetje 
beschut zeg maar) en met minder druk kunnen werken. In hoeverre worden ondernemers 
(waar BWRI contact mee heeft) nu gevraagd of zij ook prikkelarme werkplekken zouden 
kunnen aanbieden of meeloopplekken voor mensen die nu op de wachtlijst staan voor volledig 
beschut werk en eigenlijk maatwerk zouden moeten hebben met een gecertificeerde 
jobcoach. Dit riep ook de vraag op of we ook niet gecertificeerde jobcoaches in dienst 
hebben voor een andere minder kritische doelgroep?) (Nee volgens wethouder) 
 

➢ VRAAG: Arbeidsmobiliteit met scholing en training zou met alle beschikbare budgetten 
(waaronder Stap-budget) en reïntegratie-opleidingstrajecten naar toekomstbestendige 
beroepen mer gestimuleerd mogen worden. We krijgen de indruk dat daar relatief weinig 
gebruik van wordt gemaakt. Kan de wethouder daar iets over zeggen of dat uitzoeken? 
 
D66 vind dat mensen die willen werken daar gelegenheid voor dienen te krijgen en dat dat 
ook zou moeten lonen vooral uit een uitkeringssituatie. Los nog van de armoedeval waar we 
later nog over zullen spreken.  

 
➢ VRAAG: Dat in deze verordening nu 10% premie van het arbeidsloon en/of €300 per kwartaal 

voor minimaal 20 uur per week werk is natuurlijk geen echte beloning. (€100 per maand) D66 
zou graag zien dat er wordt gekeken of er een hoger bedrag / percentage mogelijk is ofwel 
een waardering in de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals werkkleding, schoenen, 
mobiliteitsvergoeding of andere vergoeding in natura zoals een telefoon (ook voor mensen in 
schuldsanering die ook alle financiële inkomsten helaas nog direct moeten afdragen). 
 
Speciaal voor de SP; D66 ziet graag dat de gemeente ook via de participatiewet alle 
mogelijkheden onderzoekt voor global Goal 8: goed en zinvol werk tegen een fatsoenlijke 
beloning voor iedereen. Daar zouden we als global goals gemeente nadrukkelijk op in moeten 
zetten en zonodig tussentijds de verordeningen evalueren en aanpassen. 

 
➢ VRAAG: Is het college bereid de participatiewet mogelijkheden te onderzoeken en evalueren 

en in te brengen als we niet slagen in de doelstellingen en targets van Global Goal 8? 
 

 

Namens de fractie van D66, 
 
Yannick Lutterop  

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 



 
 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

