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Onderzoeksprogramma 2019

Geachte raad,
Op 10 december 2018 heeft de rekenkamer met u een zogeheten stemkastsessie
gehouden. Op basis van de uitkomst en een daarop volgende verkenning heb ik
besloten voor 2019 twee onderzoeken te programmeren.
Als eerste zal een onderzoek naar de Participatiewet worden verricht.
Met de invoering van de Participatiewet in 2015 heeft de gemeente nieuwe taken
gekregen om inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking
aan werk te helpen, ofwel bij een reguliere werkgever (met begeleiding en/of
loonkostensubsidie) ofwel in ‘beschut werk’. Die laatste vorm is bedoeld voor de
doelgroep die tot 2015 in aanmerking kwam voor de sociale werkvoorziening op
grond van de WSW. De rekenkamer zal onderzoeken in welke mate de gemeente
zich inspant en erin slaagt om de genoemde doelgroepen te bereiken en aan werk te
helpen. Het onderzoek start in februari 2019 en zal na de zomer tot publicatie leiden.
Daarnaast zal de rekenkamer een onderzoek uitvoeren naar de gemeenschappelijke
regeling Nieuw Reijerwaard. In dit onderzoek zal worden beoordeeld in welke mate
er sprake is van een evenredige verdeling tussen de deelnemende gemeenten van
zowel de lasten als de opbrengsten en hoe deze verdeling tot stand is gekomen. Dit
onderzoek zal na de zomer starten en rond de jaarwisseling tot een rapportage
leiden.
Hiermee zijn de nummers een en drie van de stemkastsessie in de programmering
opgenomen. De rekenkamer heeft niet voor onderwerp nummer twee gekozen, het
Kruispunt, omdat uw raad onlangs besloten heeft BMC hiernaar een onderzoek te
laten verrichten.
Ten slotte was in de programmering 2018 een onderzoek naar de stichting Kijk op
Welzijn opgenomen. De rekenkamer is in het najaar van 2018 hiermee gestart, maar
het bleek dat uw raad reeds in februari 2018 een evaluatieonderzoek naar de
stichting heeft ontvangen. Dit onderzoek had dezelfde insteek als de rekenkamer
beoogde, namelijk de samenwerking tussen de gemeente en de stichting. Momenteel
wordt opvolging gegeven aan de aanbevelingen in het onderzoek. De rekenkamer
ziet derhalve geen toegevoegde waarde meer in een eigen onderzoek. Door het

vervallen van dit onderwerp, is er voor 2019 ruimte ontstaan voor twee nieuwe
onderwerpen, in plaats van zoals gebruikelijk één onderzoek.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Vriendelijke groet,

Drs. P. Hofsra RO CIA
directeur

