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Vragen rondom Participatiewet  
 
 
 
 
 
 
 
Aan  G. van Soest 
Van  Cliëntenraad Wsw 
Betreft  Vragen rondom Participatiewet 
Datum  16 september 2019 
Brief  16 
 
 
 
 

 
Geachte heer van Soest 
 
In samenwerking met de Landelijke Cliëntenraad, MIND (Landelijk Platform Psychische Gezondheid), 
Mobility en Ieder(in) zijn wij tot de volgende vragen rondom de participatiewet binnen de gemeente 
Venlo gekomen. Wij zouden u willen verzoeken deze vragen door te sturen naar de betreffende 
persoon die deze kan beantwoorden. 
 
1.Hoeveel plekken Beschut Werk (BW) moet onze gemeente realiseren volgens de taakstelling?  
2. Hoeveel plekken zijn er inmiddels gerealiseerd?  
3. Hoeveel mensen in onze gemeente hebben een indicatie BW?  
4. Hoeveel mensen die wel een indicatie hebben wachten er nu op een werkplek?  
5. Hoeveel geld heeft de landelijke overheid aan onze gemeente ter beschikking gesteld voor de 
begeleiding van Beschut Werk?  
6. Hoeveel is er daadwerkelijk geïnvesteerd in BW?  
7. Komt dit overeen met €8.500,- begeleidingsgeld maal beoogd aantal beschut werkplekken 
gemeente?  
8. Hoe wordt het beschikbare bedrag voor begeleiding besteed?  
9. Hoe zijn de begroting en verantwoording geregeld van het geoormerkte geld?  
10. Hoe komt het dat er minder / evenveel / meer plekken zijn ingevuld dan de taakstelling?  
11. Is er een plan voor 2019 om de banen BW te realiseren?  
12. Heeft de gemeente voldoende menskracht en expertise om dit begeleiden?  
13. Hoe is de privacy geregeld van mensen die een UWV indicatie hebben? 
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Graag ontvangen wij een antwoord ten aanzien van de gestelde vragen. 
 
Hoogachtend, 
 
Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen 
 
Namens dezen, 
 
 
 
 
 
Thomas M.F. Sanders     Silke G.E. Geurts  
Voorzitter      Onafhankelijk secretaris  
 
Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen  Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen 
Oude kerkstraat 23     Burg.v.deelensingel 115 
5854 AB  Bergen     5941 BB Velden  
Telefoon: 06-51193099     telefoon: 06-22162472 
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Website: http://www.participatieonline.nl/  Website: http://www.participatieonline.nl/
  

file:///C:/Users/silkegeurts/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3UNR2GBG/wswclientenraad@live.nl
file:///C:/Users/silkegeurts/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/tsanders/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3UNR2GBG/wswclientenraad@live.nl
http://www.participatieonline.nl/
http://www.participatieonline.nl/
http://www.participatieonline.nl/

