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Inhoud mededeling

Achtergrond
In oktober 2018 heeft de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 
aanbevelingen gedaan over de doelmatigheid en doeltreffendheid van re-integratie. Het 
college van Hillegom nam vrijwel alle aanbevelingen over. De aanbevelingen betreffen:

1. Actualiseren van het beleid.
2. Versterken van integraal werken.
3. Betrekken van economisch beleid en uitvoering.
4. Bekijken waar de moeilijke doelgroep ondersteund kan worden en experimenteren met 
een projectmatige aanpak.
5. Ervoor zorgen dat gegevens van de ISD Bollenstreek en het Servicepunt Werk (SPW) op 
elkaar aansluiten.

Naar aanleiding van deze aanbevelingen heeft uw raad de wens uitgesproken om bij de 
uitwerking van de aanbevelingen en de ontwikkeling van het participatie- en re-
integratiebeleid betrokken te blijven. Op 9 april 2019 vond daartoe een gezamenlijke 
werksessie plaats met de raadscommissie Welzijn en Maatschappij van Lisse en de 
commissie van Hillegom. Deze werksessie was gezamenlijk met de ISD Bollenstreek en de 
MareGroep georganiseerd. Aanvankelijk zou er een startnotie worden opgesteld. Daar 
wordt van afgezien, omdat de raad tussentijds op de hoogte is gehouden van de 
ontwikkelingen.

Na de werksessie is er wel een notitie met de uitwerking van de aanbevelingen gemaakt. 
In deze notitie beschrijven wij de stand van zaken van de uitwerking en uitvoering van de 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Verder schetst de notitie een overzicht van 
de stand van zaken rondom participatie en re-integratie. Naar aanleiding van deze notitie 
en als vervolg op de vorige werksessie zal aan het einde van dit jaar een nieuwe sessie 
worden gepland. Medewerkers van de ISD Bollenstreek, het Servicepunt Werk en de 
MareGroep zullen daarbij aanwezig zijn. In welke vorm deze sessie plaats zal vinden, is 
afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van de Coronamaatregelen. Het verslag 
van 09 april 2019 is ter kennisname naar de gemeenteraad verzonden en hier nogmaals 
als bijlage toegevoegd. 



Arbeidsbemiddeling en re-integratie
Het beleid rondom arbeidsparticipatie en re-integratie is erop gericht om zoveel mogelijk 
mensen aan een baan te helpen. Dat biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de maatschappij. De aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie helpen om dit doel beter te kunnen bereiken. Bij de bemiddeling 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten we ervoor waken dat de focus 
op deze doelgroep niet verslapt. Voor de Coronacrisis lag de focus voornamelijk op de 
bemiddeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gezien het huidige 
economische tij en de toenemende werkloosheid ten gevolge van de Coronamaatregelen 
kan de bemiddeling van deze doelgroep op de achtergrond raken. We gaan ervoor waken 
dat de focus op deze kwetsbare doelgroep niet verslapt.  
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