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: vragen commissie Samenleving m.b.t. de MGR

Geachte raad,
In de commissie Samenleving en de commissie FAZ van respectievelijk 2 en 4 december zijn vragen
gesteld over de derde kwartaalrapportage 2019 MGR en het raadsvoorstel Begrotingswijzigingen
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling 2019 waarop de betreffende portefeuillehouders een
schriftelijke beantwoording hebben toegezegd.
In de commissie Samenleving is gesproken over de resultaten van het tevredenheidsonderzoek
onder kandidaten van het WerkBedrjf en over de mogelijkheid om deze beschikbaar te stellen aan
raads- en commissieleden.
De wethouder heeft het verzoek besproken in de Bestuurscommissie Werk van 9 december jl. Daar
is afgesproken dat de MGR in het jaarverslag zal rapporteren over het ldanttevredenheidsonderzoek
dat doorlopend bij de kandidaten wordt afgenomen.
Naar aanleiding van de derde kwartaalrapportage is ook gevraagd hoeveel mensen er vanuit
Beuningen per maand naar het Werkbedrijf worden doorgezet.
Vanaf 1 april 2019 (doordat toen het nieuwe systeem EVA is ingevoerd) gaat het om de volgende
aantallen:
In totaal zijn 84 kandidaten aangemeld en in dienstverlening genomen. Per maand ziet het staatje
er als volgt uit:
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Verder is gevraagd hoeveel er nu feitelijk gehandhaafd wordt naar aanleiding van een melding van
het Werkbedrijf.
Vanaf april 2019 tot heden zijn 8 maatregeladviezen van het WerkBedrijf ontvangen. Daarop wordt
door de gemeente beoordeeld wat voor gevolgen eraan worden verbonden.
Met betrekking tot het raadsvoorstel Begrotingswijzigingen Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
2019 is in de commissie FAZ de vraag gesteld of met het aanschaffen van een nieuw systeem
(waarmee het bovengenoemde EVA is bedoeld) de prestaties van het WerkBedrijf worden gevolgd
voor wat betreft de arbeidsbemiddeling.
Het WerkBedrijf werkt sinds begin april met EVA. In dit systeem zijn de applicaties voor de
basisdienstverlening aan de participatiekandidaten en SW-medewerkers in één systeem verenigd.
Dit systeem heeft niet tot doel om tot effectmetingen te komen. De gemeente is in gesprek met het
WerkBedrijf hoe wij naast regionale gegevens en het berichtenverkeer op individueel niveau
informatie kunnen krijgen over de bemiddelingsactiviteiten en de effecten voor Beuningen.
Wij hopen hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord.
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