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Geacht college, 
 
Naar aanleiding van het gesprek dat een geleding van de ASD heeft gevoerd met Jan Jansen 
en de presentatie die is gehouden tijdens de ASD-vergadering, brengen we hierbij ons advies 
uit inzake de herziene re-integratieverordening. De heer Jansen heeft ons hier uitgebreid over 
ingelicht en dit waarderen we.  
 
Onze zorg betreft met name de wachtlijst die ontstaat als er meer aanmeldingen zijn dan de 
taakstelling. Tijdens het gesprek dat een deel van de ASD heeft gehad met de heer Jansen is 
de zorg geuit dat er geen mensen tussen wal en schip mogen vallen. Tijdens de presentatie is 
deze zorg nogmaals geuit. We hebben begrepen dat als de gemeente Rijssen-Holten meer 
plekken reserveert dit een financieel risico met zich mee kan brengen. Er kunnen immers 
mensen op de wachtlijst komen die niet in aanmerking komen voor de rijkssubsidie. De ASD 
stelt voor om hiervoor een vangnet te creëren.  
 
We hopen dat de gemeente Rijssen-Holten oog heeft voor die mensen die niet binnen de 
taakstelling vallen. We adviseren dat - als de situatie zich voordoet dat één of meerdere 
personen boven de taakstelling zich aanmelden - de gemeente er zorg voor draagt dat deze 
personen een gepaste oplossing wordt geboden en dus niet op een wachtlijst geplaatst 
worden. We verzoeken u degelijk te kijken naar de persoon om te voorkomen dat hij/zij uit 
koers raakt.  
 
Ten slotte vinden we het belangrijk dat de volgorde/prioriteit op de wachtlijst gehandhaafd 
blijft, dus de geïndiceerde jongeren ongeacht uitkering op 1.  
 
Wanneer u nog vragen heeft, zijn we altijd bereid hierover van gedachten te wisselen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


