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Schriftelijke vragen Socialistische Partij
Garantiebanen

In de uitzending van Nieuwsuur van 12 mei blijkt dat zo'n 15.000 mensen die eerst 
wachten op een plaats in de sociale werkplaats nu wachten op een plaats in het 
bedrijfsleven. Uit een rondgang van Nieuwsuur langs de 35 arbeidsmarktregio's blijken er
nog nauwelijks garantiebanen te zijn.

De SP Zoetermeer is benieuwd hoe het staat met de garantiebanen in de 
arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal in het algemeen en in Zoetermeer in het 
bijzonder.

De SP heeft de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Heeft het College de uitzending van Nieuwsuur van 12 mei gezien?
Zo ja, hoe kijkt het College tegen de bevindingen uit de uitzending aan?

2. Hoeveel garantiebanen, zowel in werkplekken als in fte, zijn er gepland om in 
2015 in te vullen in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal en hoeveel 
daarvan zijn er daarvan gepland voor Zoetermeer?

3. Hoeveel van de geraamde garantiebanen, zowel in werkplekken als in fte, in de 
arbeidsmarktregio en in Zoetermeer zijn er tot nu daadwerkelijk ingevuld?

4. Hoeveel van die werkplekken en van die fte zijn er ingevuld door het bedrijfsleven
en hoeveel door de overheid?

5. Wat is de stand van zaken van de beoordeling danwel herkeuring van mensen?

6. Hoe vaak worden mensen uit de doelgroep op de hoogte gehouden over de stand 
van zaken? Wanneer kan de gemeente of het UWV duidelijkheid geven aan deze 
mensen waar zij aan toe zijn?

  3 regio's hebben 200 garantiebanen totaal gecreeerd
    1 regio heeft 100 garantiebanen totaal gecreeerd
    4 regio's hebben 20 tot 50 garantiebanen totaal gecreeerd

10 regio's hebben 0 tot 5 garantiebanen gecreeerd   
  6 regio's hebben niet gereageerd
11 regio's weigeren inzicht te geven in het aantal garantiebanen

7. Tot welke categorie behoort de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal?

8. Zijn er "garantiebanen" aangeboden aan WWB-gerechtigden zonder 
arbeidsbeperking?

Namens de SP raadsfractie,
Lennart Feijen


