
Groningen, 28 april 2010

Betreft: Schriftelijke vragen ‘verkeerde interpretatie’ reïntegratiebudget

Geacht college,

Met verbijstering en woede heeft de fractie van de VVD kennisgenomen van de ‘verkeerde 
interpretatie van de beschikbare cijfers’ van het re-integratie en activeringsbeleid. In de af-
gelopen periode was dit een politiek gevoelig issue. Het college heeft, met deze ‘verkeer-
de interpretatie’ niet alleen een groot aantal mensen in de re-integratiebanen in onzeker-
heid gebracht en angst aangejaagd, maar heeft ook met deze verkeerde cijfers de verkie-
zingen voor de Provinciale Staten beïnvloed. 

De VVD is overigens verheugd over de meevaller en verwacht, net als de SP, dat het col-
lege de nota Actief in goede banen terstond terugneemt en herziet.

Naar aanleiding hiervan stellen wij de volgende vragen:

1. Op welke informatie was de 13 miljoen euro die zou overblijven, zoals u de raad in eer-
ste instantie heeft meegedeeld, gebaseerd?

2. Bij welke gemeentelijke dienst en onder welke verantwoordelijk wethouder zijn deze be-
rekeningen gemaakt?

3. Waarom heeft het college ervoor gekozen om op deze manier de cijfers naar buiten te 
brengen?

4. Wat moeten wij ons voorstellen bij ‘verkeerde interpretatie’? (2-1=1 (2 eraf 1 houdt over 
1), daar valt weinig aan te interpreteren)

5. Vindt u dat u integer heeft gehandeld in deze kwestie?
6. Waarom heeft u ervoor gekozen om vlak voor de verkiezingen voor Provinciale Staten 

met het meest zwarte scenario naar buiten te treden?
7. Bent u het met de VVD eens dat door in deze periode op deze manier met deze cijfers 

naar buiten te treden, u misbruik heeft gemaakt van uw positie om zo de verkiezingen te 
beïnvloeden? Zo nee, waarom niet?

8. Hoe denkt u dat u dat u het geschonden aanzien van het stadsbestuur kunt herstellen?
9. Bent u het met de VVD eens dat u met het naar buiten brengen van deze foutieve cijfers 

onnodig leed, angst en onzekerheid heeft veroorzaakt bij een zeer kwetsbare groep in de 
samenleving?

10.  Vindt u dat u op dit dossier ‘in control’ bent geweest?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de VVD

Joost van Keulen Arno Rutte


