
College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Krimpenerwaard 

T.a.v. dhr. S. Noordman 

Postbus 51 

2820 AB Stolwijk 

Datum:  26 maart 2018

Onderwerp: Reactie op ‘Concept Re-integratieregeling 2018’ en ‘Concept Re-integratieverordening 2018’ 

Geacht College,  

Naar aanleiding van het verzoek op 21 februari per e-mail om te reageren op ‘Concept Re-integratieregeling 2018’ en 

‘Concept Re-integratieverordening 2018’, stuur ik u hierbij de reactie van de Adviesraad. Op 7 maart 2018 hebben 

mevrouw Breukelman en heer Noordman de stukken toegelicht en is de Adviesraad in de gelegenheid geweest om 

vragen te stellen. Tevens was de voorzitter van de Cliëntenraad aanwezig bij deze vergadering en hebben de leden 

kennis genomen van, en rekening gehouden met, de aanbevelingen van de Cliëntenraad.  

De Adviesraad adviseert positief op de documenten genaamd ‘Concept Re-integratieregeling 2018’ en ‘Concept Re-

integratieverordening 2018’ met inachtneming van onderstaande aandachtspunten: 

1. De Adviesraad beveelt een evaluatie aan waarin de resultaten van de verschillende voorzieningen worden 

genoemd. Hierbij is het raadzaam de werkzaamheden en de resultaten van de klantmanagers en de jobhunters 

mee te nemen in de evaluatie. Daarnaast adviseert de Adviesraad de uitstroomcijfers in de monitor van Sociale 

Zaken beter te specificeren (bijvoorbeeld naar lengte van de uitstroomperiode). 

2. Vanwege onduidelijke omschrijvingen van begrippen in de stukken kunnen mogelijk schijnbare tegenstrijdigheden 

ontstaan. De Adviesraad adviseert een duidelijke omschrijving met heldere criteria voor ‘maatwerk’, ‘passend 

werk’,  ‘passend re-integratietraject’ en ‘de kortste weg’ op te nemen in een begrippenlijst. De Adviesraad 

verzoekt u om, na aanpassing, de beschrijving met de criteria nog een keer voor leggen.  

3. In de huidige systematiek wordt de Gemeenteraad ingelicht wanneer er overschrijding van het budgetplafond 

dreigt. Dit betekent dat wanneer activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd wegens gebrek aan middelen er geen 

noodzaak is om de Gemeenteraad in te lichten. De Adviesraad adviseert tijdig te waarschuwen wanneer het 

budgetplafond bereikt wordt ook als geen overschrijding dreigt. 

4. De Adviesraad adviseert de uitstroompremie ambtshalve uit te keren. Indien dit praktisch moeilijk uit te voeren is, 

dient de mogelijkheid tot het aanvragen van deze premie goed en helder gecommuniceerd te worden. 

Mocht het bovenstaande om een mondelinge toelichting vragen dan is de Adviesraad graag bereid met u hierover, 

vooraf aan de beantwoording, van gedachten te wisselen en met u in gesprek te gaan. Contact met de adviesraad 

verloopt via mevrouw E. Donker (adviesraadsociaaldomein@krimpenerwaard.nl). 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet, 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard,   

J.W.A. van Riet, Voorzitter 
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