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Onderwerp: onderzoek rekenkamercommissie Uitvoering Participatiewet in Bloemendaal

Korte ínhoud voorstel

1. Inleiding

De Participatiewet is in 2015 ingevoerd en heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. 
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de 
Participatiewet. De Participatiewet regelt ook dat bijstand wordt verleend aan mensen die (tijdelijk) niet 
(volledig) in hun noodzakelijke bestaanskosten kunnen voorzien.

De Rekenkamercommissie Bloemendaal onderzocht de uitvoering van de Participatiewet over de periode 
2015 -2020. De centrale vraagstelling luidde: Welke doelstellingen heeft gemeente in het kader van het 
Participatiewet-beieid geformuleerd, in welke mate zijn die in de periode 2015 tot en met 2020 behaald en 
hoe is de gemeenteraad hierover geïnformeerd?

Dit onderzoek is aangekondigd in het Jaarplan 2020 en gestart na de zomer 2020. De Nota van Bevindingen 
is op 17 december 2020 voorgelegd aan de organisatie. De binnen de termijn ontvangen reacties zijn 
verwerkt. Op 17 februari 2021 is de Bestuurlijke Nota voorgelegd aan het college van B&W. Deze reactie is 
ontvangen op 30 maart 2021, waarna de rekenkamercommissie het rapport kon afronden.

2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten

Uit onderzoek van de Rekenkamercommissie Bloemendaal blijkt dat de gemeente gelijk of beter presteert 
dan gemeenten met een vergelijkbare omvang en bevolkingssamenstelling. De Rekenkamercommissie denkt 
dat het echter nog beter kan en adviseert de gemeente meer te letten op de resultaten van het beleid: wat 
betekenen alle inspanningen nu daadwerkelijk voor het aan het werk helpen van de mensen? Nu let de 
gemeente vooral op de kosten en de prestaties die zij zelf levert.

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de 
Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een 
arbeidsbeperking. De uitvoering van de wet ligt sinds 2015 bij de gemeenten.

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeente de uitvoering van de wet heeft georganiseerd, 
hoe de uitvoering loopt en hoe de gemeenteraad erbij betrokken wordt. De conclusie is dat de gemeente de 
uitvoering - samen met Heemstede - goed heeft georganiseerd, dat alle mensen op wie de Participatiewet 
betrekking heeft goed in beeld zijn en dat een fors pakket aan maatregelen is ontwikkeld om hen naar 
regulier werk te begeleiden.

Over de resultaten is de Rekenkamercommissie minder goed te spreken. Slechts 10 tot lSVo van de mensen 
vindt jaarlijks betaald werk terwijl het doel is: alle mensen naar betaald werk te begeleiden. Dit resultaat is
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overigens vergelijkbaar met het landelijke beeld. In Den Haag wordt door sommigen de Participatiewet 
daarom als mislukt beschouwd.

De vraag is of "alle mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk bij een gewone werkgever" 
wel een realistisch doel is. Bloemendaal heeft het voordeel dat zij nog deelneemt in de sociale 
werkvoorziening Paswerk, die goed loopt. Daar werken mensen met passende begeleiding, maar sinds de 
Participatiewet van kracht is (2015) mogen daar geen nieuwe mensen geplaatst worden.

De rekenkamercommissie adviseert de gemeente om initiatief te nemen om de mogelijkheden voor 
plaatsing van mensen in een beschermde werkomgeving te vergroten, ook al lijkt de Participatiewet dit nu 
niet te ondersteunen.

Ook merkt de Rekenkamercommissie op dat de gemeenteraad goed en volledig wordt geïnformeerd. 
Misschien kan het met het oog op de administratieve lasten zelfs een tandje minder.

Tenslotte geeft de rekenkamercommissie de raad als aanbeveling mee om niet alleen op de kosten en de 
prestaties binnen de gemeente te letten, maar meer ook op de uiteindelijke opbrengsten van het beleid voor 
het welbevinden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

3. Aanbevelingen rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet in het rapport de volgende aanbevelingen:

1. Bij de start van een dergelijke ontwikkeling: formuleer meetbare doelen voor het hoogste resultaat 
(strategisch, outcome).

2. Organiseer de informatievoorziening aan de raad zó dat de raad op een overzichtelijke manier 
geïnformeerd wordt over de doelbereiking. Met meer strategisch inzicht over de doelbereiking met 
(veel) minder detailinformatie over de uitvoering.

3. Minimaliseer de tactische uitvoeringsinformatie naar de raad. Vertrouw als raad op de uitvoering.
4. Vraag als raad actief naar sturingsinformatie over het hoogste doel, de outcome (iedereen zoveel 

mogelijk aan het werk en voor zover betaald werk niet mogelijk is: meedoen in de maatschappij).
5. Intensiveer in een betere samenwerking richting de werkgevers in de arbeidsmarktregio. Daar lijkt 

nog winst te behalen.
6. Organiseer de monitoring(informatie) zo dat dat ook de cliëntenraad en cliënten zich daarin kunnen 

herkennen.
7. De raad zou zich - in het verlengde van de landelijke discussie - proactief kunnen beraden op de 

vraag of naast het hoofddoel (iedereen naar betaald werk) ook een nevendoel moet worden 
geformuleerd, bijvoorbeeld op het gebied van beschut werk. De uitstroom naar betaald werk 
bedraagt nu jaarlijks 10 à 1507o).

4. Communicatie aspecten

De rekenkamercommissie communiceert zelfstandig met de pers.

5. Voorstel

Voorgesteld wordt de aanbevelingen uit het rapport over te nemen, een uitvoeringsprogramma met 
deelprojecten op te (doen) zetten, de uitvoering hiervan te bewaken en hierover regulier in de Jaarstukken 
te rapporteren.
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Voorgesteld besluit

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het rapport van de rekenkamercommissie zoals aangeboden op 13 april 2021;

besluit:

1. Het rapport 'Uitvoering Particpatiewet in Bloemendaal' met de daarin opgenomen 
aanbevelingen aan te nemen.

2. De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over te nemen.
3. Het college op te dragen daarvoor een uitvoeringsprogramma op te (doen) zetten.

Deze programmatische uitvoering van de aanbevelingen te bewaken. 
De raad daarover regulier in de Jaarstukken te rapporteren.

De raad voornoemd, d.d. J juli 2021;

de griffier,de voorzitter,


