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Geadviseerd besluit
1. Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie “De Participatiewet in Ridderkerk”

2. Het 'Beleidskader Participatiewet: Samenwerken aan werk' uit 2014 te actualiseren binnen het op te 
stellen Integraal beleidskader Sociaal Domein en het college te verzoeken daartoe de raad een 
startnotitie voor te leggen.

3. Het college te verzoeken in de startnotitie aan te geven dat in het beleidskader:
a. duidelijke en gedefinieerde begripsbepalingen worden gebruikt;
b. per doelgroep wordt aangegeven wat bedoeld wordt en waar de prioriteiten liggen;
c. concrete doelstellingen worden opgenomen, gekoppeld aan prestatie-indicatoren;
d. wordt aangegeven hoe gezorgd wordt voor meer samenhang met het economisch beleid.

4. Ten aanzien van aanbeveling 4 het college te verzoeken deze over te nemen, de interne sturing en 
informatievoorziening te blijven versterken en de raad over de voortgang daarvan met een 
raadsinformatiebrief te informeren een halfjaar na de inwerkingtreding van het nieuwe Integraal 
beleidskader Sociaal Domein.

5. Ten aanzien van de aanbevelingen 5 en 6 de organisatieontwikkeling binnen het Sociaal Domein te 
blijven volgen en zo nodig het college daarop aan te spreken.
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Raadsvoorstel
Inleiding
De Rekenkamercommissie Ridderkerk heeft onderzoek gedaan naar de invoering en uitvoering van 
de Participatiewet (inwerking getreden 1 januari 2015) in Ridderkerk. De rekenkamercommissie heeft 
op basis van het onderzoek aanbevelingen geformuleerd voor de raad. De rekenkamercommissie 
heeft het rapport 'De Participatiewet in Ridderkerk' aangeboden aan de raad. De raad besluit of en op 
welke wijze aan (de aanbevelingen uit) het rapport gevolg wordt gegeven.

Beoogd effect
Bespreking van het rapport in de openbare commissie- en raadsvergadering.
Versterken van de deelname van mensen aan het arbeidsproces.
Controle en verantwoording over de uitvoering van de aanbevelingen.

Relatie met beleidskaders
Beleidskader Participatiewet: Samenwerken aan werk

Argumenten
1.1 De rapporten van de rekenkamercommissie dragen bij aan de controlerende taak van de raad.
De rekenkamercommissie is ingesteld door de raad. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de 
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De 
rapporten bieden inzicht in dit gevoerde bestuur. De rekenkamercommissie rapporteert aan de raad.

2.1 Het beleidskader dient aan te sluiten bij de gewijzigde omstandigheden, herziene inzichten en 
actuele ontwikkelingen.
Het beleid is van 2014. De rekenkamercommissie adviseert in aanbeveling 1 dit beleid te actualiseren. 
Ook het college geeft in zijn bestuurlijke reactie aan dat actualisatie wenselijk is.

2.2 Met een startnotitie bepaalt de raad zijn rol in het proces om te komen tot het Integraal 
beleidskader Sociaal Domein
Een startnotitie geeft richting aan het proces. De raad kan hierin aangeven hoe en in welke mate hij 
betrokken wordt bij de totstandkoming van het nieuwe kader. Dit wordt geadviseerd in aanbeveling 2. 
In de startnotitie kan de raad bij 'Betrokkenheid raad' en 'Planning' precies aangeven wat zijn rol in het 
proces zal zijn en wanneer, waarover en hoe hij over (onderdelen van) het proces geïnformeerd wil 
worden.

2.3 De actualisatie van nieuw beleid is een goed moment om na te denken over de 
informatievoorziening aan de raad.
Aanbeveling 3 gaat hier op in. Waarop de raad wil sturen, welke informatie hij daarvoor nodig heeft in 
welke vorm en welk moment, ook ten aanzien van de Participatiewet, moet beantwoord worden in het 
Integraal beleidskader Sociaal Domein. In de startnotitie kan hier melding van worden gemaakt.

3.1 De rekenkamercommissie doet de aanbeveling (1) in het nieuwe beleid een aantal 
elementen/onderwerpen op te nemen.
In de startnotitie worden de op te nemen elementen/onderwerpen benoemd. De inhoudelijke invulling 
hiervan wordt bepaald bij het vaststellen van het kader.

4.1 De organisatieontwikkeling binnen het Sociaal Domein vraagt de komende tijd nog veel 
inspanningen.
In het bestuurlijk wederhoor geeft het college aan dat hieraan vanaf de tweede helft 2018 wordt 
gewerkt. Het vraagt de komende tijd echter nog veel inspanningen. Genoemd wordt dat de wijzigingen 
in het nieuw vast te stellen beleidskader ook weer moeten worden geïmplementeerd. Daarom het 
voorstel dat de raad een halfjaar na de inwerkingtreding van het nieuwe beleidskader over de 
voortgang van de organisatieontwikkeling wordt geïnformeerd.
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5.1 De raad geeft hiermee uitvoering aan zijn controlerende rol.
Door de raad zijn incidenteel en inmiddels ook structureel extra gelden beschikbaar gesteld voor het 
Sociaal Domein en met name voor dat deel van de ambtelijke organisatie. Gelet op zijn actieve 
informatieplicht informeert het college u wanneer dit naar zijn mening nodig is. De commissie Samen 
leven heeft aangegeven niet periodiek te willen worden geïnformeerd, maar bijvoorbeeld in een 
commissiebijeenkomst als er wat is mee te delen. Het is aan de raad om te beoordelen of het college 
zijn informatieplicht op dit punt voldoende vervult.

Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
Besluitvorming over de Startnotitie Integraal beleidskader Sociaal Domein. 

Evaluatie/monitoring
Bij de besluitvorming over de startnotitie 'Integraal beleidskader Sociaal Domein' en bij het vaststellen 
van het beleidskader kan door de raad beoordeeld worden in hoeverre de aanbevelingen daarin zijn 
opgenomen.

Financiën
N.v.t.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Deze zullen onderdeel zijn van de startnotitie.

 

Bijlagen
1. Rapport Participatiewet in Ridderkerk - Bestuurlijke Nota.pdf  
2. Rapport Participatiewet in Ridderkerk - Nota van Bevindingen.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
19 september 2019

Zaaknummer:
91205

Onderwerp:
Rapport Rekenkamercommissie 
'De Participatiewet in Ridderkerk'

:

gelet op 

Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie “De Participatiewet in Ridderkerk”

2. Het 'Beleidskader Participatiewet: Samenwerken aan werk' uit 2014 te actualiseren binnen het op te 
stellen Integraal beleidskader Sociaal Domein en het college te verzoeken daartoe de raad een 
startnotitie voor te leggen.

3. Het college te verzoeken in de startnotitie aan te geven dat in het beleidskader:
a. duidelijke en gedefinieerde begripsbepalingen worden gebruikt;
b. per doelgroep wordt aangegeven wat bedoeld wordt en waar de prioriteiten liggen;
c. concrete doelstellingen worden opgenomen, gekoppeld aan prestatie-indicatoren;
d. wordt aangegeven hoe gezorgd wordt voor meer samenhang met het economisch beleid.

4. Ten aanzien van aanbeveling 4 het college te verzoeken deze over te nemen, de interne sturing en 
informatievoorziening te blijven versterken en de raad over de voortgang daarvan met een 
raadsinformatiebrief te informeren een halfjaar na de inwerkingtreding van het nieuwe Integraal 
beleidskader Sociaal Domein.

5. Ten aanzien van de aanbevelingen 5 en 6 de organisatieontwikkeling binnen het Sociaal Domein te 
blijven volgen en zo nodig het college daarop aan te spreken.


