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Geacht college, 
 
 
De PRZ heeft de volgende documenten ter kennisgeving ontvangen: 
 

 Beleidsnotitie tegenprestatie P-wet_IN14.03064 

 Beleidsnotitie tijdelijke ontheffing arbeidsverplichtingen_IN14.03067 

 Beleidsregels re-integratievoorzieningen Participatiewet_IN14.03066 

 Beleidsregels voortvloeiende uit de beleidsnotitie wetsvoorstel Maatregelen Wwb_IN14.03065 
 
 
De advisering over deze notities is, zo hebben wij begrepen, verzorgd door de cliëntenraad van de 
Regionale Sociale Dienst (RSD). Hoewel de PRZ begrip heeft voor deze feitelijke situatie, vindt de 
raad dit tevens teleurstellend. Dit omdat de inhoud van deze notities en de effecten van de 
vastgestelde beleidsregels van grote invloed zijn op het welzijn van inwoners van Zevenaar.  
Ze zouden een sluitend onderdeel moeten zijn van het geheel van regelgeving ten behoeve van 
mensen met een arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Omdat de PRZ hier inhoudelijk 
niet in is gekend, kan dit niet geverifieerd worden en ontbeert het college van B&W een advies van de 
PRZ in deze.  
 
De PRZ heeft concrete ideeën over hoe de advisering over beleid aangaand de RSD/participatiewet, 
kan worden verbeterd. Graag willen wij daarover met u van gedachten wisselen. 
 
Ingaande op de inhoud van de hierboven genoemde documenten wil de PRZ u een aantal punten 
aanreiken die voor de uitvoering en monitoring van belang kunnen zijn. 
 
Uitgangspunt moet zijn dat het college van B&W de regie blijft houden. Dat geldt vooral voor de 
uitvoering die volgt op politieke besluitvorming door de gemeenteraad. Monitoring aan de hand van 
specifieke kengetallen is daarbij noodzakelijk. De PRZ adviseert om minimaal de volgende gegevens 
met een vaste regelmaat (per kwartaal) te monitoren. 

mailto:participatieraad@zevenaar.nl


Met betrekking tot de Beleidsregels re-integratievoorzieningen Participatiewet: 
 

 Het aantal uitkeringsgerechtigden dat werkt met behoud van uitkering. 

 Het aantal uitkeringsgerechtigden dat een proefplaatsing krijgt.  

 Het aantal uitkeringsgerechtigden met een werkervaringsplaats.  

 Het aantal uitkeringsgerechtigden dat is doorgestroomd naar betaald werk. 
 
Met betrekking tot de Beleidsregels voortvloeiende uit de beleidsnotitie wetsvoorstel Maatregelen 
Wwb: 
 

 Het aantal inwoners met een uitkering Wwb. 

 Het aantal keren dat het college gebruik gemaakt heeft van de in artikel 5 bedoelde 
‘Inkeerregeling’. 

 Het aantal keren dat deze ‘Inkeerregeling’ weer werd ingetrokken. 

 Het aantal personen dat een ‘Tegenprestatie’ levert zoals bedoeld in artikel 7. 
 
 
Samengevat stelt de PRZ het volgende aan u voor: 
 
1. Het bespreken met de verantwoordelijke wethouder hoe een mogelijke betrokkenheid van de 

PRZ in het beleidsontwikkelingstraject vorm en inhoud kan krijgen. 
2. De voorgestelde kengetallen worden gehanteerd bij de monitoring van beleid. 
3. De PRZ ontvangt de kwartaalrapportages over deze monitoring.  
 
 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
 
 
Een vriendelijke groet. 
 
 
 
Namens de PRZ 
 
 
             
        

     
 
 
 
 
Peter Donker       Peter van Schijndel 
Voorzitter      Secretaris  


