
 

Raadsbrief Lokale dienstverlening WerkSaam 
 

Beantwoording schriftelijke vragen 
Zaaknummer: 718348 
 
Geachte raad, 
 
Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen die het raadslid mevrouw Keesman 
namens de fractie van de SP aan ons heeft gesteld. 
 
Aanleiding 
Op 25 juni 2018 hebben wij een aantal schriftelijke vervolgvragen ontvangen van de SP. Dit naar 
aanleiding van onze beantwoording op de eerder gestelde schriftelijke vragen. 
 
Informatieverstrekking 
Hieronder zullen wij steeds eerst de vraag herhalen (cursief) en direct daaronder onze woord geven.  
 

1. Heeft een medewerker van WerkSaam de mogelijkheid om, indien er geen burgers zijn die gebruik 
maken van de lokale dienstverlening van 8 uur per week in Enkhuizen, werkzaamheden op te 
pakken waarvoor de gemeente Enkhuizen al middelen heeft overgedragen en die de medewerker 
normaliter ten kantore van WerkSaam Hoorn zou verrichten?  

 
De medewerker van WerkSaam kan op de locatie Enkhuizen inloggen op het WerkSaam-systeem, 
dus indien aan de orde, kan de medewerker de administratieve werkzaamheden die voortvloeien uit 
de contacten direct uitvoeren indien die ruimte er qua tijd is. 
 

2. Mocht het aantal aanvragen lager zijn dan de verwachting van 160 à 170 aanmeldingen per 
jaar hoe gaat WerkSaam hier dan mee om? 

 
Mogelijk zal het aantal aanvragen lager zijn i.v.m. de aantrekkende economie. Daar staat tegenover 
dat er steeds meer mensen parttime werken in de bijstand en met vragen zitten over hun inkomen. 
Een lager aantal aanvragen is niet per sé een verminderd vraagaanbod. In de afspraken tussen 
WerkSaam en onze gemeente is vastgelegd dat er na een half jaar een evaluatie plaats vindt en dat 
de afspraken zo nodig bijgesteld worden. 
 

3. Kunnen er ook afspraken gemaakt worden over een tarief per intake? 
 
Er is nu gekozen voor een uurtarief. Dit biedt flexibiliteit om de tijd goed te verdelen op basis van de 
behoefte van intake respectievelijk inloopspreekuur. Er wordt een logboek bijgehouden van de 
activiteiten. Dit aspect nemen we mee in de evaluatie.  
 

4. Waarom is niet de keuze gemaakt om aan te sluiten bij het WerkSaam Café in Bovenkarspel 
maar extra uren bij WerkSaam af te nemen tegen een tarief van € 60?  

 
Het WerkSaam Café in Bovenkarspel is een regionale dienstverlening die ook voor inwoners van 
Enkhuizen toegankelijk is. Wij hebben echter de wens uitgesproken om daar bovenop ook een 
inloopspreekuur in Enkhuizen te hebben. WerkSaam heeft invulling gegeven aan deze expliciete 
wens. 
 
Enkhuizen, 7 augustus 2018 
 
Burgemeester en wethouders van Enkhuizen 
De locosecretaris,  De wnd. burgemeester, 
 
 
 
J.W.Th.M. Slagter  Mevr. A. van Vliet-Kuiper 


