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Ingekomen stuk 02
Offerte transitievisie 
warmte

H. v/d Wetering 
PvdA-GL

U bent van plan de opdracht te gunnen aan het bureau 
Over morgen, vanwege de achtergrond, kennis en ervaring 
van het bureau. Wij nemen aan dat ook andere bureaus in 
staat zijn om een dergelijk traject te begeleiden. Over 
morgen geeft aan dat zij door veel gemeenten worden 
gevraagd en dat de beoogd projectleider mogelijk niet 
beschikbaar is. U stelt dat de druk op adviesbureaus die in 
staat zijn een complete TVW op te stellen groot is, maar 
dat geldt dus ook voor Over morgen. 

Is de beslissing om de opdracht te gunnen aan Over 
morgen al genomen? 

Wij zijn van opvatting dat het bij opdrachten van een 
dergelijke omvang de regel zou moeten zijn om altijd van 
meerdere bureaus een offerte te moeten vragen. Wat is uw 
visie daarop?

De beslissing is al genomen.

Het beleid is dat bij opdrachten van deze omvang er 3 offertes 
worden aangevraagd. Er is hier echter gemotiveerd van 
afgeweken, vanwege achtergrond, kennis en ervaring van het 
bureau en de al aanwezige kennis van het bureau van 
Woudenberg en de regio.

Ingekomen stuk 03
Ontwikkeling re-
integratietrajecten

H. v/d Wetering 
PvdA-GL

In hoeverre kunt u al een prognose maken voor het 
lopende kalenderjaar?

De resultaten van re-integratie in 2020 zijn sterk beïnvloed 
door Corona. De focus verschoof van het realiseren van 
uitstroom naar werk, naar het behouden van werk van 
inwoners die tot voor kort in de bijstand zaten. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan inwoners die uit angst voor Corona niet naar 
het werk durfden of aan het verlengen van tijdelijke contracten. 
Ook is veel tijd besteed aan het ondersteunen van werkgevers 
bij het vinden van de juiste steunmaatregelen zodat ontslag 
van werknemers voorkomen kon worden.
Ondanks Corona hebben dit jaar 5 inwoners met bijstand werk 
gevonden. Momenteel worden 36 bijstandsgerechtigden en 9 
inwoners in het doelgroepenregister begeleid naar werk. 
Daarnaast lopen dan nog trajecten job coaching en 
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In welke mate is re-integratie onderdeel van de 
aanstaande bezuinigingsopgave?

loonkostensubsidie. Het totaalaantal inwoners in de bijstand 
stijgt licht (was 89 en loopt deze maand op naar 95). Dit komt 
voornamelijk door een lagere uitstroom naar werk dan 
voorheen.

 

Re-integratie valt onder programma 1 samenleving en 
daarmee onder de bezuinigingsdialoog zoals deze aan de raad 
is voorgesteld. Wel is een van de voorgestelde kaders dat er 
rekening gehouden wordt met die onderdelen die al eerder een 
bijdrage hebben geleverd aan de besparing van € 250.000. Re-
integratie heeft aan deze besparing een bijdrage geleverd.


