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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
Informatie over de evaluatie van de nieuwe werkwijze van het team werk en de 
managementrapportage over het eerste halfjaar van 2013. 
 
Geachte dames en heren, 
 
Graag willen wij u informeren over de tussentijdse evaluatie van de eind vorig jaar 
vastgestelde nieuwe werkwijze van het team werk, de managementrapportage over 
het eerste halfjaar van 2013. De onderwerpen zullen puntsgewijs worden toegelicht. 
 
Evaluatie nieuwe werkwijze team werk 
De hoogte van het participatiebudget is in 2012 sterk gedaald. U bent in september 
2012 geïnformeerd over de stappen die de gemeente Ridderkerk ging nemen om de 
uitgaven op het participatiebudget structureel in evenwicht te brengen met de hoogte 
van het participatiebudget. Deze stappen waren de afbouw van gesubsidieerde banen, 
kritisch kijken naar de inzet van re-integratietrajecten en overheveling van 
personeelskosten uit het participatiebudget. De evaluatie van de nieuwe werkwijze 
gaat met name over het tweede punt, waarbij de focus ligt op het investeren in de 
bevordering van vakmanschap van de medewerkers, kritische inzet van re-
integratiemiddelen, vergroten van de zelfredzaamheid van klanten en het verbeteren 
van de dienstverlening. 
 
De evaluatie is als bijlage toegevoegd. 
 
Managementrapportage eerste halfjaar 2013 
De managementrapportage Samenwerkingsverband Sociale Zaken Albrandswaard en 
Ridderkerk is opgesteld. U ontvangt bij deze raadsinformatiebrief de 
managementrapportage voor de gemeente Ridderkerk. In de managementrapportage 
wordt ingegaan op de ontwikkelingen rondom het klantenbestand, de financiële 
verantwoording van de verschillende budgetten van werk, inkomen en wmo, en 
additionele informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
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Resultaat 
In een periode waarin de werkloosheid versneld toeneemt, de beschikbare budgetten 
zijn hebbende medewerkers van de afdeling Dienstverlening een mooi resultaat 
neergezet. Het college is tevreden met de uitkomsten van de verschillende rapporten 
en rapportages. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 
de secretaris,                              de burgemeester, 

  
Hans Cats                                   drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 
 
 
 
 


