
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: VVD Noordoostpolder 

Naam: Willem Keur 

Onderwerp: Onderzoek Rekenkamercommissie Re-integratie  

Beantwoording  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

Datum indiening vragen: (niet invullen) 

Datum beantwoording: (niet invullen) 

 

Inleiding/aanleiding: 

 

Bericht omroep Flevoland; 

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/109448/noordoostpolder-rekenkamer-nop-geen-

zicht-op-resultaat-reintegratie 

 

 

De gemeente Noordoostpolder weet niet of de ruim 1.2 miljoen euro die 
jaarlijks wordt uitgegeven aan reïntegratietrajecten wel goed wordt 
besteed. Dat concludeert de rekenkamercommissie.  
 
De gemeente zet de trajecten in om mensen vanuit de bijstand of andere 
achterstandsituaties weer naar werk of een andere dagbesteding te 
begeleiden. Noordoostpolder maakt weinig of geen prestatieafspraken 
met partners die de reïntegratie uitvoeren. Ook zijn de effecten ervan 
niet goed in beeld gebracht.  
 
De gemeente belooft nu beterschap. Dat deed zij in 2011, na een ander 
onderzoek, ook al. Volgens de rekenkamercommissie is daar niet veel 
van terecht gekomen. 
 

 

Vragen: 

 

1. Op welk onderzoek uit 2011  doelt Omroep Flevoland, danwel de RKC.  

Antwoord: 

De RKC doelt op het onderzoek dat destijds door BMC is uitgevoerd. 

 

 

2. Kunt u aangeven waarom er tussen 2011 en 2014 geen verbetering is opgetreden  

Antwoord: 

Wij herkennen ons niet in het beeld dat er geen verbetering is 

opgetreden. 

 

De aanbevelingen die door BMC gedaan zijn hebben geleid tot het project 

Re-integratie in Control waarbij een aantal doelstellingen zijn 

geformuleerd die ook weer terug gekomen  zijn in de uitvoeringsplannen 

Investeren in bezuinigen 2012 en 2013 Volgens de tabel 3.2 op pagina 21 

van het onderzoeksrapport zijn 6 van de 7 doelstellingen gerealiseerd.  

 

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/109448/noordoostpolder-rekenkamer-nop-geen-zicht-op-resultaat-reintegratie
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/109448/noordoostpolder-rekenkamer-nop-geen-zicht-op-resultaat-reintegratie


Om de effecten van re-integratietrajecten in beeld te brengen worden 

sinds oktober 2013 trajecten uitslsuitend ingekocht bij bedrijven die aan 

vastgestelde eisen voldoen en daarvoor een overeenkomst met de 

gemeente sluiten. Voor alle trajecten geldt no cure less pay financiering. 

Elk traject wordt na afloop door de klantmanager beoordeeld. Bij 

bedrijven die drie onvoldoendes scoren wordt niet meer ingekocht. 

 

 

 

 


