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Onderwerp

Geachte leden van de Participatieraad,
Het advies van de Werkkamer WIO is in goede orde door de gemeente Venray ontvangen en wij
willen u hartelijk danken voor uw snelle beraadslaging en heldere advies.
In uw advies geeft u enkele aandachtspunten aan en met deze brief geven wij antwoord hierop.
U geeft aan dat toegezien moet worden op een zorgvuldige selectie van kandidaten, zoals in het
projectvoorstel wordt geadviseerd en deze goed te begeleiden gedurende het traject. Conform
voorstel, zullen wij hieraan gehoor geven en dit zal na afloop ook worden gemonitord.
Ook geeft u aan dat bijstandsgerechtigden en statushouders veelal geen eigen vervoer ter
beschikking hebben. Uw advies passend vervoer nemen wij over. Daar waar nodig zullen wij hierin
passende regelingen treffen.
Daarnaast geeft u aan om goed vinger aan de pols te houden en ook na te gaan, wie van de
geselecteerde kandidaten, een jaar na afloop van het gehele traject, nog een betaalde baan heeft,
alvorens er een vervolgtraject gepland wordt. Omdat de gemeente Venray direct nadat deze pilot is
afgerond wil besluiten over een eventuele voortzetting, is er momenteel één evaluatiemoment
gepland, in november 2017. Indien eerst afgewacht wordt wie er van de kandidaten een betaalde
baan heeft, zou er teveel tijd zitten tussen de pilot en een eventuele voortzetting.
Wij vertrouwen er, met dit schrijven, voldoende antwoord te hebben gegeven op uw advies.
Hoogachtend,
Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

Lucien Peeters
Wethouder Leven

