
Van: Lange de, Richard 
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 10:32
Aan: griffie Oude IJsselstreek <griffie@oude-ijsselstreek.nl>
Onderwerp: Indienen raadsvragen

 
Betreft: schriftelijke vragen aan het college inzake de transitie van de uitvoering van de 
Participatiewet van Laborijn naar de gemeente en de voorgenomen oprichting van Oude IJsselstreek 
BV
 
Geacht college,
 
Ik heb kennis gekregen van een e-mailbericht van de heer R. Helmink aan wethouder Ankersmit van 
16 oktober 2020, waarin hij een aantal vragen stelt over de financiële consequenties die 
samenhangen met de uitvoering van de Participatiewet op de wijze als werd aangekondigd. In dat 
bericht staan de volgende vragen die ik hierbij als raadsvragen indien:
 

1.       Wat zijn de financiële gevolgen voor de algemene uitkering als alle huidige 600 
bijstandsgerechtigden een contract zouden krijgen via Oude IJsselstreek BV voor de 
jaren 2022-2025
(het aantal bijstandsuitkeringen is namelijk één van de vele factoren waarop de 
algemene uitkering wordt berekend.

2.       Wat zijn de financiële gevolgen voor de BUIG gelden als alle huidige 600 
bijstandsgerechtigden een contract zouden krijgen via Oude IJsselstreek BV voor de 
jaren 2022-2025

3.       Wat zijn de financiële gevolgen voor de algemene uitkering als ongeveer 300 
bijstandsgerechtigden een contract zouden krijgen via Oude IJsselstreek BV voor de 
jaren 2022-2025

4.       Wat zijn de financiële gevolgen voor de BUIG gelden als alle ongeveer 300 
bijstandsgerechtigden een contract zouden krijgen via Oude IJsselstreek BV voor de 
jaren 2022-2025

5.       Wat zijn de financiële gevolgen voor de algemene uitkering als ongeveer 50 
bijstandsgerechtigden een contract zouden krijgen via Oude IJsselstreek BV voor de 
jaren 2022-2025

6.       Wat zijn de financiële gevolgen voor de BUIG gelden als ongeveer 50 
bijstandsgerechtigden een contract zouden krijgen via Oude IJsselstreek BV voor de 
jaren 2022-2025

7.       Hoeveel wordt er in de begroting 2022-2025 extra uitgetrokken om de ambitie van 
de gemeente Oude IJsselstreek naar werk dan wel maatschappelijke participatie te 
begeleiden.

 
Wellicht zijn er nog andere belangwekkende financiële gevolgen voor de gemeente die in dit 
verband van belang zijn.
Deze zou ik dan ook graag vernemen. De bedragen mogen een grove indicatie zijn.
 

Ik meen dat zowel deze vragen als de antwoorden deel zouden moeten uitmaken van de komende 
beraadslagingen op dit punt. 
Graag verneem ik per omgaande of schriftelijke beantwoording ruim voor de raadsvergadering van 
10 november verstrekt zal worden, anders ontvang ik de antwoorden (cf. art. 33 lid 4 RvO) graag 
mondeling tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 29 oktober.
 
Vriendelijke groet,

mailto:griffie@oude-ijsselstreek.nl


Richard de Lange
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