
 

 
 
Amendement Kwartaalrapportage en kwantitatieve doelstellingen re-integratiebeleid 
 
 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, in vergadering bijeen op 18 juni 2015, 
 
Gelezen het voorstel 2015-21 "Re-integratienota 2015 en re-integratieverordening 2015", 
 
Constaterende dat: 
 

 met de inwerkingtreding van de participatiewet de gemeente een grotere taak heeft gekregen 
voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de 
arbeidsmarkt; 

 de portefeuillehouder als antwoord op een vraag van de PvdA aangaf voortdurend inzicht te 
hebben in de in-/uitstroom van het cliëntenbestand; 

 eerder door het college de toezegging is gedaan om rapportages voor de raad omtrent het 
sociale domein te gaan opzetten; 

 voor de verschillende (sub-)doelgroepen wel kwalitatieve maar nog geen kwantitatieve 
doelstellingen zijn geformuleerd; 

 
Overwegende dat: 
 

 de raad de doelstellingen van de participatiewet onderschrijft; 

 de meeste (buurt-)gemeenten een leerperiode van een jaar benoemen om ervaring op te doen 
met de nieuwe doelgroepen en instrumenten om mensen aan het werk te helpen;  

 verschillende groepen een grotere of kleinere afstand tot de arbeidsmarkt of participatie hebben 
en meer of minder ondersteuning nodig hebben; 

 het om bovenstaande punten belangrijk is dat de raad op de hoogte blijft van de ontwikkeling in 
het cliëntenbestand en dat er wordt toegewerkt naar meer kwantitatieve doelstellingen;  

 
Besluit: 
 
Het voorliggende besluit te wijzigen in: 
 

- de re-integratieverordening 2015 vast te stellen; 
- in te stemmen met de re-integratienota 2015, met de volgende toevoegingen: 

o de raad ontvangt elk kwartaal een rapportage met de beschikbare KPI's (kritieke 
prestatie indicatoren), tenminste bevattend de grootte van het bestand en aantallen 
in- en uitstroom; 

o een jaar na inwerkingtreding van de nieuwe re-integratieverordening gaat het 
college met de raad in gesprek over de vorm en KPI’s van de rapportage; 

o een jaar na inwerkingtreding van de nieuwe re-integratieverordening komt het 
college met een raadsvoorstel om waar mogelijk meer kwantitatieve doelstellingen 
te benoemen. 

 
Namens de fractie van de PvdA, 
 
 
 
Dirk-Jan Hoekstra 


