Aan het college van B&W van de gemeente Leusden

Betreft: schriftelijke vragen over de uitvoering van de participatiewet
Datum: 4 december 2018

Geacht college,
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. De gemeente
is er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. Wie daarbij ondersteuning
nodig heeft, kan die krijgen. En wie (tijdelijk) niet kan werken en inkomensondersteuning nodig
heeft, kan daarvoor ook terecht bij de gemeente. Op de website van de Rijksoverheid staat hierover
heel mooi dat de gemeente helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat
nodig is.
Onze vragen gaan over het feit dat ‘Amersfoort’ de Participatiewet grotendeels voor Leusden
uitvoert, maar ook de loketfunctie daarvoor lijkt te hebben.
1. ‘De gemeente helpt bij het vinden van geschikt werk’. Kunt u aangeven hoe dat in Leusden precies
in z’n werk gaat?
2. In de volksmond heet het dat ‘Amersfoort’ grote delen van de Participatiewet voor Leusden
uitvoert. We hebben te maken met organisaties als het WSP, het UWV, een Begeleider
Arbeidsintegratie, de website www.werk.nl, Stadsring51, de NVA, het Geldloket Amersfoort, het
Jongerenloket, de Sociale Dienst, een minimacoach en wellicht nog veel meer. Allen zijn op enige
manier betrokken bij het naar werk helpen van mensen en het meehelpen met participeren in de
samenleving.
Kunt u voor ons uitwerken om welke organisaties het precies gaat? Kunt u daarbij aangeven wat zij
doen in het hele participatietraject?
3. Kunt u van de gevraagde organisaties uit vraag 2 aangeven hoe de financiering van die organisaties
is geregeld en wat wij als Leusden daarin bijdragen?
4. Is van al deze organisaties het loket ook fysiek in Amersfoort of kunnen ze hiervoor nog ergens in
Leusden terecht?
5. Zijn ook kengetallen te leveren van de resultaten de afgelopen twee jaar van het naar werk helpen
van mensen via UWV, WSP, NVA etc?

6. Tegenwoordig komt er steeds meer aandacht voor armoede die er is onder zzp’ers of onder
mensen die geen gebruik maken van een uitkering, wel inkomen uit werk ontvangen maar dat te laag
is om goed in het onderhoud te kunnen voorzien. Op de website van de Sociale Dienst Amersfoort
wordt gratis advies en financiële hulp voor zelfstandig ondernemers geboden. Kunnen Leusdense
ondernemers hier ook terecht? En weten zij die weg te vinden, of bieden we in Leusden een
dergelijke voorziening aan?
7. Is voor inwoners van Leusden voldoende duidelijk waar zij terecht kunnen ingeval zij te maken
krijgen met het aanvragen van een uitkering en hieraan gerelateerd het vinden van werk?
8. Is het voor de medewerkers van Lariks mogelijk om integraal hulp te bieden bij complexe situaties
als we hier in Leusden alleen gaan over de WMO en Jeugdwet en ze voor de Participatiewet
afhankelijk zijn van en door moeten verwijzen naar de Amersfoortse organisaties?
In hoeverre sluiten al die organisaties aan op de dienstverlening vanuit Lariks?
Wat vinden de medewerkers van Lariks zelf van het feit dat loket en uitvoering van de
Participatiewet elders liggen?
9. Is het mogelijk om voor al deze organisaties de frontoffice en de backoffice te scheiden? Om
minimaal de loketfunctie in Leusden te hebben maar wellicht ook de uitvoering?
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