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integratiebeleid en participatiewet'

De raad van de gemeente Veldhoven,

Gezien het rapport van de rekenkamercommissie Veldhoven, genaamd 'Onderzoek re- 
integratiebeleid en participatiewet', gepubliceerd op 17 augustus 2017,

Overwegende dat:
- De rekenkamercommissie Veldhoven onderzoek verricht naar en adviseert aan de 

raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het 
gemeentelijke beleid en bestuur;

- De uitkomsten van de onderzoeken de gemeenteraad ondersteunen bij het 
uitvoeren van de controlerende taak, waarbij het accent ligt op het mogelijk lerend 
effect dat van de uitgebrachte onderzoeken kan uitgaan;

- In het rapport aanbevelingen zijn opgenomen ten aanzien van de aanpak en 
resultaten van het re-integratiebeleid uitkeringsgerechtigden en de doorwerking 
daarvan in het beleid ten aanzien van de Participatiewet;

Gelet op:
- de Gemeentewet;
- de verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie (06.349);

b e s l u i t :

1. Het rapport van de rekenkamercommissie Veldhoven "onderzoek re-integratiebeleid 
en participatiewet" voor kennisgeving aan te nemen;

2. De aanbevelingen uit het rapport "onderzoek re-integratiebeleid en participatiewet" 
over te nemen:
- Maak waar mogelijk de beleidsdoelen wat specifieker en zorg in ieder geval voor 

volledigheid van de gehanteerde doelen;
- Biedt conform de wettelijke voorschriften ook beschut werk aan de aangewezen 

categorie cliënten aan;
- Zoom bij het in kaart brengen van het cliëntenbestand vooral in op de 

competenties van deze cliënten;
- Intensiveer de contacten met ondernemers/werkgevers en maak daarbij ook 

gebruik van de brancheorganisaties;
- Pas de informatieverstrekking aan de raad zodanig aan dat op basis daarvan 

beleidsbijsturing kan plaatsvinden en maak voor een vergelijking van de 
ontwikkeling van aantallen uitkeringsgerechtigden t.o.v. de regio gebruik van een 
consequente vergelijkingsbasis;



3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de aanbevelingen in de 
praktijk te brengen en de raad te informeren over de voortgang ervan;

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 26 september 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

W.P. Groenendijk 
waarnemend voorzitter
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