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Onderwerp Zienswijze bestuursrapportage 2020 Werkzaak Rivierenland

Beste mevrouw Boer en meneer Stolwijk,
Bij brief van 1 oktober 2020 hebt u ons gevraagd om een zienswijze op de bestuursrapportage 2020
van Werkzaak Rivierenland. Via deze brief ontvangt u onze zienswijze.
Wij constateren met genoegen dat de dienstverlening van Werkzaak in 2020 volop draait en financieel
gezien gunstiger lijkt uit te pakken dan geprognotiseerd in de begroting 2020. Dat is zeker niet
vanzelfsprekend gezien de coronapandemie. Werkzaak heeft snel geanticipeerd op de opdracht om
de TOZO uit te voeren voor zelfstandigen die daardoor in de financiële problemen kwamen. In enkele
maanden tijd zijn 3100 aanvragen afgehandeld, complimenten daarvoor. Ons hebben wel signalen
bereikt over slechte bereikbaarheid van Werkzaak voor vragen over de uitvoering van de TOZO. Wij
gaan er van uit dat dit element nadrukkelijk aan de orde komt wanneer u de uitvoering van de TOZO
gaat evalueren. Wij vragen u ons specifiek over de verbetering van de bereikbaarheid te informeren
voor 1 februari 2021.
In de bestuursrapportage stelt u investeringen voor voor achtereenvolgens achterstallig werk als
gevolg van prioritering TOZO, coronaproof maken van de organisatie en digitalisering. Deze
investeringen komen ons verstandig over. Wij zien graag een verdere uitwerking van de investeringen
tegemoet.
Deze zienswijze wordt formeel vastgesteld in onze raadsvergadering van 24 november 2020. Wij
sturen u onze zienswijze nu reeds toeom aan uw verzoek te voldoen om uiterlijk 19 november 2020 te
reageren. Onze reactie is derhalve onder voorbehoud van definitieve vaststelling in de
raadsvergadering van 24 november 2020. Mocht dit tot wijzigingen leiden in onze zienswijze dan
informeren wij u daar zo spoedig mogelijk na 24 november 2020 over.
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