
 
 

 

 
 
 
 

Fractie: ONS Noordoostpolder 

Naam: Martin Mulder 

Onderwerp: Screening Participatiewetbestand 

Datum indiening vragen: 26 maart 2020 

 
Op 6 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten het beschikbare Participatiebudget (voor de 
re-integratie van inwoners met een uitkering) in 2019 eenmalig te verhogen met € 240.000,-. 
Dit geld is gebruikt om het Participatiewet-bestand in beeld te brengen door middel van een 
screening in de vorm van gesprekken. Over de uitkomsten van deze screening heeft het 
college de raad in december 2019 geïnformeerd.  
 
In de collegenota en de bijlagen met de cijfers en uitkomsten van de screening hebben we 
kunnen lezen dat het college heeft gekozen voor scenario 3 (Een deel van de A groep, 
jongeren, statushouders en mensen met de kleinste afstand) wordt overgeheveld naar 
WeCo. Een deel van de formatie (max 2 fte) van USD gaat ook naar de WeCo. Voor de B en 
D groep wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de social firm en het sociaalteam. Alle 
inwoners uit de C groep worden minimaal 1 maal per jaar persoonlijk gesproken).  
 
De fracties van ONS Noordoostpolder, GroenLinks, D66 en PvdA hebben onlangs een 
verzoek bij de agendacommissie ingediend om de uitkomsten van de screening en de aan 
het college ter besluitvorming aangeboden scenario’s in de commissie Samenlevingszaken 
te bespreken. Met de keuze voor scenario 3 wijkt het college af van eerdere politieke 
signalen in 2018. Zie daarvoor de unaniem aangenomen motie 2018-07-10p over 
‘Experimenteren bijstand’ en de aangenomen motie 2018-11-7c over ‘Arbeidsparticipatie’, 
die ook passen bij andere scenario’s. Omdat het vanwege de Coronacrisis wat langer duurt 
voordat we dit onderwerp op tafel krijgen en de uitvoering van scenario 3 al door het college 
wordt opgepakt, heeft de fractie van ONS de volgende vragen aan het college. 
 
Vragen: 
 

1. Op basis van welke door de raad vastgestelde uitgangspunten, heeft de raad 
gekozen voor scenario 3? 
Wij hebben als college gekozen voor scenario 3 omdat dit scenario aansluit bij 
de uitgangspunten van het geldende beleidskader Krachtig Noordoostpolder en 
het deelplan Participatiewet. Scenario 3 biedt de mogelijkheid om zoveel 
mogelijk passende ondersteuning te bieden aan de diverse doelgroepen. Door 
de samenwerking met de WerkCorporatie te intensiveren sluiten wij ook aan bij 
de toezegging aan de raad om nieuwe methoden in te zetten voor doelgroepen.  

2. De fractie van ONS had graag gezien dat de raad betrokken zou zijn in de keuze voor 
een scenario, dus: is het college bereid de uitkomsten van de screening van het 
Participatiewet-bestand en de scenario’s te bespreken in de commissie 
Samenlevingszaken? 
Ons besluit is gedeeld met de raad. Het staat de raad te allen tijde vrij om deze 
notitie te agenderen in de commissie Samenlevingszaken. Wij gaan daarover 
graag met u het gesprek aan. 

3. Zo ja, is het college bereid tot die tijd de uitvoering van scenario 3 ‘on hold’ te zetten? 
De uitvoering van de scenario’s is gestart. Wij zijn aan onze inwoners verplicht 
om optimale dienstverlening te bieden. Wij zijn van mening dat wij dat doen met 



scenario 3. De uitvoering on hold zetten betekent dat wij de dienstverlening aan 
de B, C en D groep nu minimaliseren. Dat vinden wij geen gewenste 
ontwikkeling.  
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