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Onderwerp: screening Participatiewet

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 25 mei 2020
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. De raad de nota Screening Participatiewet ter informatie heeft ontvangen;
2. Het deelplan Participatiewet (beleidsplan Sociaal Domein) 2015-2018 daarvoor leidend is;
3. Het deelplan Participatiewet verouderd is (en daarmee niet actueel) en er nog geen nieuw 

beleidsplan Participatie aan de raad gepresenteerd is;
4. De voorliggende nota Screening Participatiewet een scenariokeuze omschrijft;
5. Het college gekozen heeft voor de uitvoering van scenario 3;
6. De portefeullehouder bij behandeling van de nota Screening Participatiewet in de 

commissievergadering van Samenlevingszaken op 12 mei jl. heeft toegezegd om het gekozen 
scenario over een halfjaar te evalueren,

van mening dat
1. Het kiezen voor de uitvoering van scenario 3 een goede keuze is;
2. Het in dit geval niet gaat om een uitvoeringsplan aangezien er een scenariokeuze 

omschreven wordt. In dat geval is er sprake van beleidswijziging;
3. In het geval van een beleidswijziging actief getoetst moet worden aan kaders;
4. Actuele kaders ontbreken om de nota Screening Participatie te kunnen toetsen aan een 

actueel beleidsplan;
5. De raad haar kaderstellende en controlerende taal niet kan uitvoeren wegens het ontbreken 

van actuele beleidskaders;
6. Er de afgelopen jaren diverse rekenkamerrapporten zijn verschenen met conclusies over 

ontbreken van kaderstelling en vervolgens adviezen over kaderstelling,

verzoekt het college
1. Bij de toegezegde evaluatie over het plan van aanpak in 2020 ook inzicht te geven in de 

ontwikkelingen in de afgelopen raadsperiode en de raad daarbij in staat te stellen de kwaliteit, 
resulaten, financiën en planning te controleren;

2. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie en de (actuele) toekomstige kaders in het 
nieuwe beleidsplan Sociaal Domein, de inhoud van deze nota Screening Participatiewet 
opnieuw te toetsen zodat de raad in staat is om toekomstig de kwaliteit, resulaten, financiën 
en planning te controleren;

3. Bij het vaststellen van soortgelijke beleidskaders rekening te houden met de adviezen over 
kaderstelling, zoals genoemd in divers rekenkamerrapporten.

en gaat over tot de orde van de dag
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