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Rekenkamerbrief jaarverslag 2013 inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geachte raad,

De rekenkamercommissie vraagt door middel van deze rekenkamerbrief uw aandacht voor
het volgende.
De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) rapporteert jaarlijks over haar
bevindingen aan de minister van SZW. In het jaarverslag 2013 signaleert de inspectie
onvolkomenheden in de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB, straks
Participatiewet) bij de gemeenten, zonder daarbij specifieke gemeenten te noemen. Tegen
deze achtergrond voegen wij hoofdstuk 4 van desbetreffende jaarverslag bij.
De belangrijkste signalen van de inspectie betreffen onder meer:
dat een groot deel van de gemeenten kampt met een gebrek aan kennis over het eigen
uitkeringsbestand;
dat in veel arbeidsmarktregio’s de samenwerking met relevante partners zich slechts
bevindt in een overlegstadium en concreetheid mist;
dat gemeenten onvoldoende zorgvuldig omgaan met gegevens van burgers;
dat voor handhaving van de verplichtingen minder aandacht is als de uitkering eenmaal
is toegekend en dat het beleid bij het verlenen van ontheffingen als ruimhartig wordt
bestempeld.
De ernst en woordkeus van de inspectie SZW waren voor de rekenkamercommissie
voldoende aanleiding om het onderwerp op haar groslijst van mogelijk te onderzoeken
onderwerpen te plaatsen. Bij de bespreking van de urgentie, die dit onderwerp toekomt,
kwam de vraag aan de orde of dit soort signalen niet al onderwerp van bestuurlijke aandacht
zijn in de dialoog tussen raad en verantwoordelijk wethouder.
Het is tegen deze achtergrond dat de rekenkamercommissie op dit moment met een
signaleringbericht aan uw raad volstaat. Enerzijds speelt daarbij de vraag of dit soort signalen
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automatisch leiden tot een bericht vanuit de ambtelijke organisatie aan de wethouder en
anderzijds of het college of de verantwoordelijk wethouder over dergelijke bevindingen ook
uw raad informeert. Het lijkt ons gepast dat uw raad in een dergelijk samenspel met het
college zijn controlerende functie vervult. Uiteraard kunt u als raad altijd aangeven dat u een
onderzoek naar deze materie door de rekenkamercommissie wenselijk acht. Dit zal zeker
leiden tot een hoge prioritering van dit onderwerp op de groslijst van de
rekenkamercommissie.
Met vriendelijke groet,

drs. P.A.M. van der Velde
voorzitter Rekenkamercommissie

c.c.:
Bijlage :

college van burgemeester en wethouders Hillegom
Hoofdstuk 4 jaarverslag 2013 inspectie SZW, bestaanszekerheid in werk en inkomen
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