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Onderwerp SYTYCW

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuitlehouder Wethouder Verbraak

Schriftelijke vraag

Vorig jaar is het experimentete banenproject "So you think you can work" ats pilot opgestart om vijf
mensen aan een baan te hetpen. De fractie van de Nieuwe Democraten heeft hierover de votgende
vragen voor het coltege:

ln antwoord op vragen van de Roosendaatse Lijst heeft het cottege onlangs aangegeven dat de

eindresuttaten van SYTYCW hebben geteid tot uitstroom uit de uitkering van twee kandidaten.

1. Ktopt onze informatie dat een van de twee succesvolte kandidaten voorafgaand a[ een

succesvotle solticitatie had lopen die de baan heeft opgeleverd?

ln antwoord op de vragen van de Roosendaalse Lijst geeft het college tevens aan dat de
eindevatuatie van SYTYCW in apri[ 2016 ptaatsvindt.

2. De fractie van de Nieuwe Democraten gaat ervan uit dat in de eindevaluatie de

rechtmatigheid en doelmatigheid van de pitot getoetst wordt. ls deze veronderstetting juist?

3. Witt u deze eindevaluatie van SYTYCW delen met de Raad?

4. Kunt u in deze eindevaluatie tevens ingaan op de rechtmatigheid van de gemaakte

projectkosten?

Met dank voor de beantwoording

Fractie Nieuwe Democraten,

Ton Schijvenaars



Wij beantwoorden uw vragen als votgt:

1. Het Werkptein stimuleert en ondersteunt werkzoekenden bij hun sollicitaties, dit is een
continu proces. De kandidaat was op het moment van aanmelden voor het project reeds aan
het solticiteren. Ter ondersteuning is de kandidaat aangemeld voor het project en heeft de
kandidaat gedurende het project werk verkregen.

2. Tijdens de evatuatie wordt de doetmatigheid van het project getoetst. De toetsing van de
rechtmatigheid heeft voorafgaande het project reeds ptaats gevonden.

3. De hoofdpunten van de evatuatie kunnen gedeetd worden met de Raad.

4. Zoals reeds vermeld heeft dit voorafgaande aan het traject plaatsgevonden.

Namens het College van Burgemeester en Wethouders,

H. Verbraak
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