Van: Donselaar, Mireille van <Mireille.van.Donselaar@stichtsevecht.nl>
Verzonden: maandag 28 juni 2021 17:30
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: antwoorden op vragen van de fractie van de PvdA bij behandeling jaarrekening
Goedemiddag collega’s van de griffie,
Bij de bespreking van de jaarrekening in de commissie bestuur en financiën was wethouder Van Dijk
niet aanwezig. Wethouder Klomps vertegenwoordigde het college, maar kon twee vragen van de
fractie van de PvdA op dat moment niet beantwoorden. De antwoorden op die vragen vinden jullie
hieronder. Ik heb geen idee of ik hiermee de juiste route bewandel, maar zouden jullie er voor kunnen
zorgen dat zowel de leden van de fractie van de PvdA als de leden van de andere fracties de
antwoorden op de vragen krijgen?
Vraag 1: Wat is de reden van “ We zijn erin geslaagd om de groei van het totaal aantal uitkeringen te
beperken, ondanks een toename van uitkeringslasten gevolg van corona” (pagina 46)
Antwoord op vraag 1:
Zoals vermeld op pagina 46 houdt dit verband met de ingezette maatregelen voor het realiseren van
de taakstelling. De maatregelen zelf worden op pagina 42 benoemd. Het in beeld brengen van het
klantenbestand draagt bij aan het gericht inzetten van re-integratie-instrumenten bij inwoners. We zijn
in samenwerking met Kansis gestart met het voorbereiden van trainingen gericht op re-integratie.
Daarbij wordt ook samengewerkt het werkgeversservicepunt. We zetten gericht re-instrumenten in
voor statushouders en jongeren. Een voorbeeld hiervan is het Bewegen Werkt-programma. Inwoners
komen letterlijk in beweging om stappen te maken naar school of werk. Het lokale
werkgeversservicepunt is geprofessionaliseerd, waarbij werkgeversdienstverlening centraal staat.
Vraag 2: Houden de dalende kosten voor minimabeleid en schuldhulpverlening verband met uitstroom
uit de bijstand?
Antwoord op vraag 2:
Nee, werkaanvaarding leidt niet tot beëindiging van ondersteuning in de vorm van bijzondere bijstand
of minimabeleid. Die voorzieningen zijn ook beschikbaar voor mensen met een inkomen (uit arbeid)
boven de bijstandsnorm (110-130 %, afhankelijk van de voorziening)
Mocht ik nog aanvullende acties moeten ondernemen, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Mireille van Donselaar
Teamleider Strategie en Regie Sociaal Domein

mireille.van.donselaar@stichtsevecht.nl
T 0346 25 41 58 M 06 58 07 62 94

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Nu abonneren op onze nieuwsbrief

