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Onderwerp Evatuatie So you think you can Work

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeling

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuittehouder Verbraak

Vorig jaar is het re-integratieproject "So you think you can work" ats pitot opgestart. ln antwoord op

schriftelijke vragen van de fracties VLP en SP in september 2015 heeft het cottege aangegeven wat
de toenmalige resultaten waren:

' 1 werkzoekende heeft per 14 september 2015 een contract voor de duur van één jaar

ondertekend;
- 1 werkzoekende is per 17 september 2015 gestart met een BBl-opteiding;
- 1 werkzoekende is gestart met oproep uitzendwerk.

De Roosendaalse Lijst heeft de votgende vragen voor het co[[ege:

1. De pitot "5o you think you can work" wordt na 3 maanden vanaf de bemiddeting van de

kandidaten geëvalueerd. Deze evatuaties zouden dus in januari ptaatsgevonden moeten

hebben. Wat zijn de uitkomsten hiervan?

2. We ontvangen graag een financieel overzicht van SYTYCW tot nu toe, met daarin de kosten
afgezet tegenover de opbrengsten/besparingen voor de gemeente.

3. Wanneer vindt de eindevatuatie plaats en wanneer is de bestissing over een eventueel
vervolg, of tweede groep? En waar wordt dat bestuit op gebaseerd?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Sjef van Dorst en Chart Goossens

Wij beantwoorden uw vragen ats volgt:

1. De eindresultaten van het pitot project "5o you think you can work" hebben geteid tot de

uitstroom uit de uitkering van 2 kandidaten, 2 kandidaten hebben geen werk gevonden en 1

kandidaat heeft uitzendwerk verricht.
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2. De totale incidentele kosten voor de pilot bedragen €44.000. De uitstroom van 2 kandidaten

levert een besparing op van €28.000 structureet op de gemeentetijke uitkeringen. Daarbij

komt ook nog de besparing op de gemeentelijke uitkeringen door de verrichte

uitzendwerkzaamheden.

3. De eindevatuatie vindt in aprit ptaats waarbij de resultaten en de financiële overwegingen

van de pitot de basis vormen waarop het besluit gebaseerd wordt.

Hoogachtend

Het Cotlege van Burgermeester en wethouders,

Namens dezen,

H


