
 

 

  
 

Vragen ex artikel 47 Reglement van orde 
 
Betreft: Stand van Zaken NOMA 
 
Tilburg, 7 april 2015 
 
Geacht College, 
 
Sinds 1 juli 2014 werken we in Tilburg met het Nieuw OndersteuningsModel Arbeidsmarkt (NOMA). 
Daarnaast heeft het huidig College van B&W in september 2014 besloten om geen middelen vrij te 
spelen voor het Beschut Werken. Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet formeel van kracht en 
deze drie formele momenten roepen om evaluatieve gegevens. Tot op dit moment is het akelig stil 
geweest rond de uitvoering van de P-Wet in Tilburg en daarom heeft de fractie van de PvdA de 
volgende vragen: 
 

1. Hoeveel mensen die onder de oude regeling in aanmerking zouden komen voor het Beschut 
Werken zijn er inmiddels in de eerste drie maanden van 2015 opgevangen in de nieuwe 
vangnetvoorziening die het College heeft gecreëerd voor deze mensen? 

2. Welke zijn de activiteiten die deze mensen momenteel uitvoeren en door wie worden zij 
begeleid? 

3. Hoeveel mensen zijn er in de eerste drie maanden in Tilburg aangemeld bij het UWV voor het 
doelgroepenregister en hoeveel zijn er daadwerkelijk opgenomen in het 
doelgroepenregister? 

4. Hoe verhouden deze cijfers zich tot landelijke cijfers? 
5. In hoeverre is het bijstandsvolume in de eerste drie maanden in Tilburg gedaald en in 

hoeverre is deze mogelijke daling toe te schrijven aan de inspanningen die nu worden 
verricht in het kader van NOMA? 

6. In hoeverre heeft het bijstandsvolume van niet westerse allochtonen zich ontwikkeld in de 
eerste drie maanden van 2015? 

7. Hoeveel jongeren zijn er momenteel ingeschreven als werkzoekende bij de gemeente Tilburg 
en hoe verhoudt dit aantal zich tot  de gegevens in het eerste kwartaal van 2014? 

8. Op welke wijze worden er door het College inspanningen verricht om de jongeren in het 
speciaal onderwijs in kaart te brengen en in beeld te houden? Welke afspraken zijn daarvoor 
gemaakt met de instellingen voor speciaal onderwijs in Tilburg? 

9. In hoeverre verloopt de samenwerking met de collegagemeenten in de regio? Ons bereiken 
berichten dat deze samenwerking bijzonder stroef verloopt en Tilburg de rol van 
centrumgemeente niet of onvoldoende waarmaakt. Hoe beoordeelt het College deze 
situatie? 

 
Namens de fractie van de PvdA Tilburg, 
Auke Blaauwbroek, Bea Mieris, Johanna Gröne, Orkun Baytemir, Yusuf Celik 


