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Geachte heer/mevrouw,

Op 14 juni besprak u de concept zienswijzen begrotingen op de gemeenschappelijke regelingen van
verbonden part[en in de commissie. Voor wat betreft de GR Werkplein Hart voor West-Brabant heeft u
enkele vragen gesteld waarop ik u nog een antwoord zou toesturen.

Voor de beantwoording van de vragen verwijs ik naar de le Berap van het Werkplein. Deze Berap heb ik
vorige week aangeboden via de LlS. lk realiseer mij dat de Berap voor u heelwat informatie bevat. Daarom
licht ik graag de specifieke onderdelen toe die betrekking hebben op de door u gestelde vragen.

lk heb toegezegd om het overzicht te verstrekken van de voorheen "niet benoemde" categorie die sinds dit
jaar is ingedeeld in de categorieën A,B en C. U vindt dit overzicht op pagina 6 en 7 onder het kopje
"doelgroepindeling".

Voor antwoord op de vraag van de fractie van Groenlinks om de middelen en instrumenten nodig om
doelgroep C/B te bemiddelen veruvijs ik naar de 1e Berap pagina B voor doelgroep B en vanaf pagina g de
aanpak voor doelgroep C. De middelen voor de aanpak staan op pagina 13.

De aanpak statushouders is beschreven op pagina 11. ln de benoemde pilot is een intensievere aanpak van
de doelgroep gestart. lk heb me hierover laten informeren. ln het kort kan ik hierover het volgende melden.

Naast inburgering wordt gelijk een mogelijkheid geboden om te voldoen aan de re-integratieplicht in het
kader van de Participatiewet. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op een daginvulling zoals Werkplein Actief of een
werkstage, netwerkversterking, (sollicitatie)trainingen en uitleg over hoe de Nederlandse maatschappü werkt.
Er is wekelijks contact met de statushouder en er wordt maatwerk geboden aan deze doelgroep. Belangrijk
is dat er naast een warme overdracht per statushouder ook extra kennisoverdracht / training wordt gegeven
aan de klantmanager over de specifieke begeleiding van deze doelgroep. De dedicated klantmanager heeft
maximaal 50 kandidaten in de caseload om zo voldoende ruimte te hebben om intensief klantencontact te
bewerkstelligen.

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal
namens dezen,
Wethouder Arbeidsmarkt
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