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Onderwerp: stand van zaken regionaal arbeidsmarktbeleid 
 
 
Geachte raad, 
 
Zoals toegezegd informeren wij u hierbij over de stand van zaken rondom het regionaal 
arbeidsmarktbeleid.  
De startnotitie regionaal arbeidsmarktbeleid is inmiddels in alle gemeenteraden van de BAR-
gemeenten aan de orde geweest. In Ridderkerk en Barendrecht is deze notitie in mei vastgesteld. 
Bij de behandeling van deze startnotitie is in Albrandswaard enige discussie geweest is over één 
van de onderdelen van de startnotitie, namelijk: de verkenning van mogelijkheden tot een 
intergemeentelijke sociale dienst. De gemeenteraad van Albrandswaard vindt het niet wenselijk dit 
(zoals voorgesteld) begin 2010 te onderzoeken. Om die reden stellen wij voor dit onderwerp nu uit 
de planning te halen en dit later aan de orde te laten komen, zodat we nu met de andere 
onderdelen op volle snelheid vooruit kunnen. 
 
De stand van zaken rondom het regionaal arbeidsmarktbeleid is als volgt: 

- het bestek reïntegratie-instrumenten en inburgeringvoorzieningen is in BAR-verband 
opgesteld en op 17 november 2009 zullen de colleges van B&W hierover een besluit 
nemen. Daarna wordt het bestek gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de contracten met 
de nieuwe aanbieders van reïntegratie-trajecten op 1 april 2010 zullen ingaan; 

- momenteel leggen we de laatste hand aan de notitie WSW over de uitvoeringsorganisatie 
WSW en de SW bedrijven waar we vanaf 2010 mee willen samenwerken. Deze notitie is 
gepland voor behandeling in de gemeenteraden van december 2009; 

- tenslotte de notitie arbeidsmarktbeleid: ook hieraan wordt momenteel hard gewerkt, zodat 
deze in de raad van januari 2010 behandeld kan worden. 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het college van de gemeente Ridderkerk, 
Burgemeester,   Secretaris, 
 
 
 
 
 


