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Onderwerp: Eindrapportage onderzoek naar de effectiviteit van de  implementatie van het re-integratiebeleid 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

Historische context 

In 2003 is in het kader van de dualisering van het gemeentebestuur onder andere artikel 213A van 

de gemeentewet aangepast. Elke gemeenteraad heeft vervolgens een verordening doelmatigheid 

en doeltreffendheid moeten vaststellen. Deze verordening betreft het periodiek onderzoek naar 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het College verrichte bestuur. Het gaat hierbij om 

zelfonderzoek door het College, uitgevoerd door de ambtelijke organisatie, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld een rekenkameronderzoek. De raad stelt in de verordening de kaders die waarborgen 

dat de onderzoekverplichting op een zinvolle wijze wordt ingevuld.  

De gemeenteraden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM)  

hebben op respectievelijk 18/11 2003, op 28/11 2006  en op 10/11 2007  bedoelde verordeningen 

vastgesteld. De verordeningen bepaalden dat de onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een 

rapportage en indien nodig het college een plan van verbetering opstelt. De rapportage en het 

eventuele plan van verbetering dient ter kennisgeving aan uw raad te worden aangeboden.  

 

Onderwerp van onderzoek 

Binnen de gemeenten HSSM is in 2017 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de implementatie 

van het re-integratiebeleid. De opdrachtformulering: Onderzoek of het beleid ten aanzien van de 

re-integratie in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde effectief is. Verstrek hierbij zo 

nodig aanbevelingen ter verbetering van de implementatie van het beleid dat in 2018 ten behoeve 

van 2019 en volgende jaren ontwikkeld zal worden voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen 

 

Conclusies van het onderzoek 

De hoofdconclusie van het onderzoek is: De implementatie van het re-integratiebeleid is redelijk 

effectief, maar er leeft een overtuiging binnen het re-integratie-werkveld dat er meer effectiviteit 

is te behalen met een breder gedragen en gezamenlijk ontwikkeld nieuw re-integratiebeleid in 

Midden-Groningen. 
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Verbetermaatregelen  

In de eindrapportage zijn de volgende 3 aanbevelingen als belangrijkste maatregelen genoemd: 

1. Organiseer beleidsbijeenkomsten voor het opstellen van het nieuwe re-integratiebeleid 

voor Midden-Groningen, betrek daarbij de werkcoaches, verbindt de ideeën en suggesties 

en laat een externe beleidsontwikkelaar dit proces sturen en ondersteunen; 

2. Formuleer bij het opstellen van het nieuwe re-integratiebeleid van Midden-Groningen 

SMART- geformuleerde doelen die meetbaar, maar geen keurslijf zijn en volg en 

communiceer deze per kwartaal via bijeenkomsten voor het team re-integratie; 

3. Onderzoek of creëer waarderingsmomenten voor het re-integratieteam gekoppeld aan de 

SMART geformuleerde beleidsdoelen. 

 

Onze conclusies 

Wij hebben kennis genomen van de eindrapportage. De aanbevelingen en het rapport van het 

onderzoek zijn in handen gesteld van BWRI. Dit bedrijf is opgedragen om op basis van de gedane 

aanbevelingen in 2018 adequate maatregelen te treffen, die moeten leiden tot een verbetering van 

de implementatie van het re-integratiebeleid. Wij zien geen noodzaak tot een verbeterplan, maar 

nemen de verbeterpunten op in het reïntegratieplan en zullen U In de loop van 2018 nader op de 

hoogte brengen.  

 

De resultaten van het onderzoek treft u aan in bijgevoegde eindrapportage. Wij hebben de 

eindrapportage ter kennis gebracht van de rekenkamercommissie van Midden-Groningen. 

 

Wij verzoeken u kennis te nemen van bijgevoegde eindrapportage. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 
Henk Mulder 
Secretaris 

 


