
  

 

 

Monitor Re-integratie instrumenten  
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 26 september 2017 

Gelezen het rapport van de Rekenkamercommissie over de Effectiviteit van de re-integratie 

instrumenten in Stichtse Vecht 

Constaterende dat: 

• De monitor Sociaal Domein geen informatie bevat over het re-integratiebeleid. 

• De Rekenkamercommissie een aantal voorstellen voor aanvullingen van de Monitor SD doet. 

Zie toelichting bij deze motie. 

• In het gebruik van de Re-integratievoorzieningen vrouwen, uitkeringsgerechtigden boven de 

50 en mensen zonder startkwalificatie ondervertegenwoordigd zijn.  

Overwegende dat: 

• Het RIB  weliswaar vermeldt dat de klankbordgroep Sociaal Domein op 26 juni sprak over het 

toevoegen van een aantal relevante data over effecten van gemeentelijke inspanningen op 

het gebied van de Participatiewet, maar een concreet voorstel met besluit, aansluitend op de 

aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, nog ontbreekt. 

 

Verzoekt het college om: 

• In de Monitor Sociaal Domein vanaf Q4 2017 de volgende aanvullingen op te nemen: 

1. Een overzicht van het aantal klanten met een loonwaarde van minder dan 100%. 

2. Een overzicht van uitstroom uit de uitkering (totaal en naar werk), uitgesplitst naar klanten 

met en zonder re-integratiebegeleiding 

3. Het aantal ingezette voorzieningen naar type voorziening  

4. Het type voorziening in relatie tot het aantal mensen dat tot verschillende groepen hoort 

(vrouwen, mensen ouder dan 50, mensen zonder startkwalificatie, overige). 

• Een 0-meting op deze gegevens uit te voeren met als peildatum 1 oktober 2017 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

PvdA Stichtse Vecht      Maarssen 2000   

 

M.J. van Dijk   E.M. Swerts   H. Noltes 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Samenstelling/pvda


  

 

 

 

 

Korte toelichting:  

 

Aanbevelingen van de Rekenkamercommissie voor aanvullingen in de Monitor Sociaal Domein 

waren: 

1. Een overzicht van het bijstandsvolume. 

2. Een overzicht van de in- en uitstroom uit de uitkering (totaal en naar werk), uitgesplitst naar 

klanten met en zonder begeleiding 

3. Het aantal ingezette voorzieningen naar type voorziening. 

 

Gezien de eveneens geconstateerde ondervertegenwoordiging van vrouwen, mensen boven de 50 

en mensen zonder startkwalificatie in het gebruik van re-integratie voorzieningen, ligt het voor de 

hand ook cijfers over het gebruik van deze verschillende groepen, in de monitor op te nemen. 

Daarom het voorstel om een 4e punt toe te voegen aan de motie: 

4. Het type voorziening in relatie tot het aantal mensen da tot verschillende groepen behoort 

(vrouwen, mensen ouder dan 50, mensen zonder startkwalificatie en overige). 

 

 

 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Samenstelling/pvda

