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Overveen, 13 april 2021 

Betreft: Aanbieding rapport “Uitvoering Participatiewet” 

 

Geachte raadsleden, 

Hierbij bieden wij u het rekenkamerrapport “Uitvoering Participatiewet aan. Het betreft hier 

onderzoek naar de arbeidsparticipatie. 

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 (RKC) van de gemeente 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-beleid 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 RKC het rapport kon 

afronden. 

Wij brengen u met name de conclusies een aanbevelingen onder de aandacht en hopen u hiermee 

te kunnen ondersteunen in uw kaderstellende en controlerende taak. Wij zien de behandeling in de 

raadscommissie en raad met belangstelling tegemoet. Uiteraard is de rekenkamercommissie graag 

bereid tot een nadere uitleg en beantwoording van vragen over dit onderzoek. 

Tot slot danken wij van harte ieder in de organisatie die tijdens het onderzoek een bijdrage heeft 

geleverd om dit onderzoeksrapport mogelijk te maken.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mw. B.J. Glashouwer RE RI CISA    Dhr. Ir. J.J. Bakker 

Voorzitter      Lid-Rapporteur 

http://www.bloemendaal.nl/

