
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Spronk, Jan
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 10:29
Aan: griffie Oude IJsselstreek <griffie@oude-ijsselstreek.nl>
Onderwerp: Vragen wethouder Kuster

Geachte griffie

Tijdens de commissie vergadering MO van gisteravond heb ik in de eerste termijn vragen 
gesteld waar de wethouder in zijn beantwoording niet op terug is gekomen. Om invulling 
te geven aan het verzoek van de voorzitter om te streven naar een eindtijd van uiterlijk 
23.00 uur heb ik er voor gekozen geen gebruik te maken van mijn 2e termijn en 
aangekondigd deze vragen schriftelijk te zullen stellen.

Mijn vragen hebben betrekking op agendapunt 5 en dan met name de notitie over 
maatschappelijke banen. 

Mijn vragen:
1. Inzake de 20 banen waarmee wordt gestart:
-Begrijp ik hieruit dat 20 personen in dienst worden genomen bij Stoer BV en dat daarna 
voor deze personen een maatschappelijke baan wordt gezocht?
-Krijgen deze kandidaten een dienstverband voor onbepaalde of bepaalde tijd?
-Vervalt voor deze kandidaten de bijstandsuitkering als gevolg van het dienstverband? 
Wordt voor deze medewerkers nog wel een vergoeding uit Den Haag ontvangen?

2. Inzake geschatte kosten pagina 6
Medewerker uit het voorbeeld krijgt van Stoer BV EUR 19.600 inkomen.
Betrokken medewerker heeft recht op een bijstandsuitkering van EUR 15.000 die komt te 
vervallen. Bent u het met mij eens dat wanneer de vergoeding uit Den Haag ook vervalt 
dit voordeel verdampt en dus de kosten van de maatschappelijke baan toe nemen?
Indien de vergoeding uit Den Haag niet vervalt is het dan toe gestaan om deze uitkering 
te verrekenen met Stoer BV?

3. In de samenvatting op pagina 6 en 7 wordt bij punt 4 geconcludeerd dat er bij 0,7 FTE 
een bijstandsuitkering wordt bespaard. Bent u het met mij eens dat deze conclusie niet 
juist is aangezien de kosten van de maatschappelijk baan in het voorbeeld EUR 8.600 
bedragen waardoor er sprake is van een gedeeltelijke besparing?

Ik verzoek u vriendelijk de vragen door te geleiden en de antwoorden aan alle raadsleden 
ter beschikking te stellen.
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