
 
 
Amendement inzake uitvoering onderzoek naar knelpunten in re-integratiebeleid  
  
De raad van de gemeente Duiven in vergadering bijeen op 14 november 2011; 
 
Overwegende dat: 

 de RSD De Liemers nauw samenwerkt met het UWV om meer burgers met een uitkering 
aan het werk te krijgen; 

 de arbeidsmarkt in de regio vrij gunstig is en er nauw wordt samengewerkt met Economi-
sche Zaken om werklozen bij bedrijven onder te brengen; 

 er in het kader van bestrijding van de jeugdwerkloosheid wordt ingezet op het handhaven 
van de leerplicht ter voorkoming van het schoolverzuim; 

 er ondanks al deze inspanningen nog steeds veel uitkeringsgerechtigden zijn, waaronder 
veel jongeren, en de gemeente Duiven er niet in slaagt om meer burgers met een uitke-
ring aan het werk te krijgen; 

 
Nader overwegende dat: 

 mogelijk het participatiebudget niet op de juiste manier wordt ingezet om het gestelde 
doel te behalen; en  

 het gemeentelijk re-integratiebeleid effectiever gevoerd zou kunnen worden; 

 kosten van onderzoek naar en invoering van een verbeterd re-integratiebeleid worden 
terug verdiend door besparing op de uitkeringen omdat meer mensen met een uitkering 
aan het werk zullen komen; 

 
b e s l u i t : 
 
1. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen om:  
- een onderzoek uit te laten voeren naar de knelpunten in het re-integratiebeleid van de 

gemeente Duiven waarbij in kaart wordt gebracht waar het gemeentelijk beleid tekort 
schiet en waar winst te behalen valt;  

- middels benchmarking met andere gemeenten na te gaan of er gemeenten zijn met een 
betere aanpak en een beter resultaat bij het re-integratiebeleid; 

- op basis van het onderzoek en de benchmarking over te gaan tot een andere meer effec-
tieve aanpak van het re-integratiebeleid. 

2. De eventuele kosten van het onderzoek en invoering van het verbeterde re-integratie-
beleid te betalen uit het Participatiebudget. 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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