Raadsmededeling - Openbaar

Nummer
Datum
B&W datum
Portefeuillehouder
Onderwerp

: 142/2012
: 14 september 2012
: 18 september 2012
: H.J. Rijks
: Vragen PvdA over Werkervaringsplan

Aanleiding
De PvdA heeft over het Werkervaringsplan een aantal vragen gesteld.
Inhoud mededeling
Vraag 1
Onze eerste vraag richt zich op de reikwijdte van de bevoegdheid van het College om niet bij
de eigen gemeenschappelijke ISWI een werkervaringplan op te laten stellen.
Door de gemeenteraad is besloten dat de uitvoering van de WWB is gedelegeerd aan het ISWI.
Om welke reden gaat u voorbij aan dit raadsbesluit? En op basis van welke bevoegdheid hebt
u de overeenkomst met C2U getekend?
Antwoord 1
Omdat bij het eerste banenplan ook op een dergelijke wijze is gehandeld. Er was geen reden om aan
te nemen dat Oude IJsselstreek er nu anders over dacht. In het AB ISWI van 17 september 2012 is dit
aan de orde geweest, zie raadsmededeling 143/2012. De overeenkomst met C2U is niet getekend.
Wel is er een mondelinge overeenkomst waar c2U zeer begripvol mee om gaat.

Vraag 2
Volgens artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling bevordert de voorzitter op goede
wijze de belangen van het ISWI. Op welke wijze heeft wethouder Rijks als voorzitter van het
Dagelijks Bestuur van het ISWI hierover gecommuniceerd met het DB en op welke wijze is
hierover verantwoording af gelegd aan het Algemeen Bestuur?
Antwoord 2
Daar is niet specifiek over gecommuniceerd, omdat wethouder Rijks als voorzitter van het DB van het
ISWI er vanuit ging dat de directeur van het ISWI van dit voornemen op de hoogte was. Te meer
omdat de directeur van het ISWI samen met Hameland een plan heeft ingediend. Daarbij bent u in
een eerder stadium geïnformeerd op welke wijze hierover gecommuniceerd is met college en de
medebestuursleden van Oude IJsselstreek van het AB. Het misverstand tussen Aalten en OudeIJsselstreek zou mogelijk minder of niet gespeeld hebben als bij de bedoelde collegevergadering van
Oude-IJsselstreek de beide bestuursleden van ISWI aanwezig waren geweest.
Tevens verwijzen wij u graag naar de notulen van de vergadering AB ISWI van 17 september 2012 die
na vaststelling in oktober voor u beschikbaar zijn.

Vraag 3
Wat is de reden dat de voorzitter van het ISWI, wethouder Rijks, zonder overleg met zijn
Dagelijks Bestuur en in het verlengde daarvan met het Algemeen Bestuur, een werkervaringplan
opstelt buiten zijn eigen gemeenschappelijke regeling om?
-Hoe kijkt de wethouder aan tegen zijn eigen ISWI-organisatie
- Heeft de wethouder voldoende vertrouwen in het ISWI om de taken in het kader van WWB te
kunnen behartigen?
Antwoord 3
Zie beantwoording vraag 1, dit is in onze ogen een onterechte veronderstelling.
Het college van Aalten vindt dat het ISWI zijn werk tot nu toe goed heeft gedaan.
Het college van Aalten heeft vertrouwen in het ISWI. Dit is in het AB ISWI van 17 september herhaald.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

46/2012 Vragen naar aanleiding van het werkervaringsplan C2U

Onze eerste vraag richt zich op de reikwijdte van de bevoegdheid van het College om niet bij
de eigen gemeenschappelijke ISWI een werkervaringsplan op te laten stellen.
Door de gemeenteraad is besloten dat de uitvoering van de Wwb is gedelegeerd aan het ISWI.
Om welke reden gaat u voorbij aan dit raadsbesluit? En op basis van welke bevoegdheid hebt
u de overeenkomst met C2U getekend?

Volgens artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling bevorderd de voorzitter op goede
wijze de belangen van het ISWI. Op welke wijze heeft wethouder Rijks als voorzitter van het
Dagelijks Bestuur van het ISWI hierover gecommuniceerd met het DB en op welke wijze is
hierover verantwoording af gelegd aan het Algemeen Bestuur?
Wat is de reden dat de voorzitter van het ISWI, wethouder Rijks, zonder overleg met zijn
Dagelijks Bestuur en in het verlengde daarvan met het Algemeen Bestuur een
werkervaringsplan opstelt buiten zijn eigen gemeenschappelijke regeling om;
-Hoe kijkt de wethouder aan tegen zijn eigen ISWI-organisatie
- Heeft de wethouder voldoende vertrouwen in het ISWI om de taken in het kader van Wwb te
kunnen behartigen?
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Willie Oort.

