Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dalfsen
Postbus 35
7720 AA Dalfsen

Dalfsen, 6 maart 2019
Betreft: Advies beleidsnota Afstand tot de arbeidsmarkt

Geacht College,
De Participatieraad Dalfsen (PRD) heeft kennisgenomen van de beleidsnota
‘Afstand tot de arbeidsmarkt, Beleid en uitvoering Participatiewet 2019-2023’.
De nota is uitvoerig besproken in de PRD en met beleidsmedewerkers van de gemeente.
De PRD heeft deze samenwerking als positief ervaren en wil de gemeente bedanken voor
de mogelijkheid om in contact te komen met de betreffende inwoners.
Om tot dit advies te komen heeft de PRD o.a. gesprekken gevoerd met burgers, werkbezoeken
afgelegd bij diverse (re-integratie) bedrijven, gesproken met organisaties en met loopbaanbegeleiders.
Verder zijn er huiskamergesprekken gevoerd in diverse kernen. Uit al deze gesprekken is naar voren
gekomen dat er in algemene zin tevredenheid is over het gevoerde beleid voor inwoners met afstand
tot de arbeidsmarkt. De PRD is daarmee positief over het beleid dat uit deze nota naar voren komt.
Daarnaast willen we u toch enkele adviezen meegeven die vooral aandacht behoeven in de uitvoering.
De PRD verwijst u hiervoor ook naar ons eerder uitgebrachte advies ‘Kadernota Afstand tot de
arbeidsmarkt en Armoedebeleid’ van 2 mei 2018. Graag herhalen we die adviezen nogmaals (bijlage 1)
en we voegen toe bijlage 2 ‘Uitvoeringsadvies PRD betreft Afstand tot de arbeidsmarkt.’
De PRD onderschrijft de analyse in 2019 betreffende ‘Bevindingen in het uitkeringsbestand’ en
ondersteunt het onderzoek dat de gemeente voornemens is uit te voeren. Dit onderzoek richt zich
op de hoge en gelijkblijvende cijfers van in- en uitstroom in het licht van de afwijkende cijfers voor de
gemeente Dalfsen in de benchmark t.a.v. de ‘herintredende instroom’
(Pagina 19 en 20 van de nota Afstand tot de arbeidsmarkt).
De PRD hoopt u hiermee van dienst te zijn en is te allen tijde bereid tot nader overleg.

Met vriendelijke groet,

Xanter Wilhelm
Voorzitter Participatieraad Dalfsen



Bijlage 1 Advies Kadernota ‘Afstand tot de arbeidsmarkt en Armoedebeleid’ van 2 mei 2018
Bijlage 2 Uitvoeringsadvies PRD betreft beleidsnota ‘Afstand tot de arbeidsmarkt’

