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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
de HAP over inzet van uitzendbureaus voor
uitkeringsgerechtigden

1 4 NOV. 2013

Geachte heer, mevrouw.
Op 14 oktober 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de
inzet van uitzendbureaus voor uitkeringsgerechtigden. Hierbij dienen 2 zaken onderscheiden
te worden:
A: de gemeente selecteert een uitzendbureau, waarnaar uitkeringsgerechtigden worden
verwezen;
B. de gemeente legt de plicht op bij meerdere, zelf te kiezen, uitzendbureaus zich te laten
inschrijven.
In onze gemeente is alleen onderdeel b. van toepassing.
Onderstaand treft u de beantwoording van de vragen aan.

Vraag 1:
Controleert de gemeente of de uitzendbureaus waarbij uitkeringsgerechtigden zich
inschrijven, gecertificeerd zijn?
Antwoord: nee, dat is niet ter beoordeling aan de gemeente. De gemeente heeft overigens
geen contract met een uitzendbureau om uitkeringsgerechtigde aan het werk te helpen zoals
beschreven in het artikel in het Haarlems Dagblad.
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Vraag 2:
Controleert de gemeente of de uitzendbureaus waarbij uitkeringsgerechtigden zich
inschrijven, op een rechtmatige en doelmatige manier omgaan met personeel?
Antwoord: nee, dat is niet ter beoordeling aan de gemeente.

Vraag 3:
Kunnen de ongewenste situaties, zoals in de artikelen zijn beschreven, zich ook voordoen bij
cliënten van onze sector Sociale Zaken die via een uitzendbureau aan het werk zijn?
Antwoord: dat is niet uit te sluiten. De gemeente kan immers mensen niet verbieden om zich
bij bepaalde uitzendbureaus in te schrijven.

Vraag 4:
Geeft de gemeente voldoende voorlichting en informatie over dit onderwerp (hun
rechtspositie) aan uitkeringsgerechtigden die zijn ingeschreven bij een uitzendbureau?
Antwoord: nee. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

Vraag 5:
Mochten beschreven situaties zich onverhoopt voordoen bij cliënten van onze sector Sociale
Zaken, welke middelen staan hen dan ter beschikking om dit kenbaar te maken bij de
gemeente en hervat de gemeente dan direct de uitkering?
Antwoord: als er geen sprake is van verwijtbare werkloosheid en mensen verkeren in de
omstandigheden dat zij niet in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien,
bestaat er recht op uitkering.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haariêrnmermeer,
de secretaris,
,
detayrgemeester.
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