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Gevraagd besluit: 
1. de conclusies van de rekenkamercommissie, genoemd in het rapport 'Grip op re-integratie?' te 

onderschrijven; 
2. de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen; 
3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen tot uitvoering te brengen 

en de raad uiterlijk 1 september 2013 hierover te informeren. 

Publiekssamenvatting 
De rekenkamercommissie Den Helder heeft onderzoek gedaan naar het re-integratie be leid van de gemeente 
Den Helder. De rekenkamercommissie heeft het rapport met conclusies en aanbevelingen aan de 
gemeenteraad aangeboden op 8 november jl. Het presidium stelt de gemeenteraad nu voor de conclusies te 
onderschrijven, de aanbevelingen over te nemen en het college op te dragen de aanbevelingen uit te voeren en 
de raad hierover te informeren. 

Inleiding 
Het rapport start met een korte inleiding over re-integratie in Nederland. Daarnaast bevat het een schets van de 
arbeidsmarkt en het bij stands bestand in de gemeente Den Helder. Vervolgens wordt een overzicht van het re-
integratiebeleid in de gemeente gegeven en de daaruit voortvloeiende doelen. 
Het rapport geeft ook een overzicht van de uitvoeringspraktijk in de gemeente Den Helder en van de betrokken 
partijen, ook wordt ingegaan op de resultaten van het beleid. Hierbij wordt zowel gekeken naar de 
beleidsresuitaten als naar de financiële realisatie van het gevoerde beleid. Tot slot gaat het rapport in op 
de bedrijfsvoering en de informatievoorziening met betrekking tot het onderwerp. Het gaat hierbij zowel om de 
informatieverzameling als om de wijze waarop de informatie naar de gemeenteraad is geregeld. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het verbeteren van het beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van re-integratie. 

Kader 
De rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van 
het door de gemeente gevoerde bestuur. De gemeenteraad bespreekt op basis van de 'Verordening op de 
Rekenkamercommissie Den Helder 2011' een door het presidium opgesteld raadsvoorstel over het 
onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie. 
Argumenten 
Het rapport van de rekenkamercommissie is tot stand gekomen na uitvoerige documentstudie, interviews en 
een gesprek met een afvaardiging van de gemeenteraad. Op basis van het onderzoek heeft de 
rekenkamercommissie conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

Conclusies: 
1. In een deel van de onderzoeksperiode (2008-2011) was er een gebrek aan regie op en inzicht in het re-

integratiebeleid. 
2. Het gebrek aan regie is onderkend en heeft vanaf 2011 geleid tot een kentering in het beleid, waarbij 

Den Heider op het gebied van re-integratie weer uitvoeringsgemeente werd. 
3. Het re-integratiebeieid in Den Heider kent geen expliciete doelen en er is nauwelijks informatie over 

de resultaten. 
4. De informatievoorziening over het re-integratiebeleid aan de raad laat te wensen over. 
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Aanbevelingen: 
1. Neem een standpunt in en bepaal wie besluit over het-vraagstuk regie of uitvoering. 
2. Bezie de uitgangspunten van het re-integratiebeleid opnieuw en (her)bevestig deze. Maak daarbij de 

koppeling met komende veranderingen op het gebied van sociale zekerheid en de kwaliteit van de 
informatievoorziening. 

3. Laat u medio 2013 informeren over de beleidsuitvoering op het gebied van het re-integratiebeleid en de 
stand van zaken van het zicht daarop op dat moment. 

Financiële consequenties 

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 

Communicatie 
De rekenkamercommissie dient te worden geïnformeerd over het besiuit en de voortgang van de uitwerking 
door het college van burgemeester en wethouders. 
Realisatie 
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit en dient de 
raad uiterlijk 1 september 2013 hierover te informeren. 

Den Helder, 9 november 2012 

Het presidium van de gemeenJe-BerpHelder, 

voorzitter 
Koen Schuiling 

Het presidium van de gemeen snje-Berp Helder, 

/ 

raadsgnffiér 
drs/wfc Huisn mr. man 

Raadsvoorstel Pagina 2 van 2 


