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30 december 2013,

In een persbericht begin deze maand is de surceance van betaling bekendgemaakt door de Reaktgroep, 
werkzaam voor de locaties Castricum en Bakkum als partner van de GGZ instelling Parnassia Groep. Naar 
aanleiding van de expertmeeting met de gemeenteraad eerder dit jaar over de uitvoering van gemeentelijke 
taken op het gebied van sociale werkvoorziening, arbeidsreïntegratie en dagbesteding, en het proces 
volgend van de decentralisaties van taken in het Sociale Domein, heeft de fractie van De VrijeLijst de 
volgende vragen aan uw college:

1 Is uw college bekend met de noodsituatie bij de Reaktgroep en zo ja, welke gevolgen heeft een mogelijk 
faillissement van Reakt voor de arbeidsvoorziening van zowel personeel dat werkzaam is bij de 
Reaktvestiging in Castricum, als voor cliënten die hier dagbesteding volgen?

2 Welk vervolg is door uw college gegeven aan de expertmeeting, en met name naar partijen die zich hier 
hebben gepresenteerd als een potentiële partner van de lokale overheid op de uitvoeringspraktijk van het 
Sociale Domein, zoals de Reaktgroep?

3 Zijn of worden door uw college pogingen ondernomen om de Reaktgroep middels een gemeentelijk op te 
stellen Plan van Aanpak een lokale doorstart te geven, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan de inzet van 
reïntegratiecoaches die onder gemeentelijke supervisie als werkbegeleiders van cliënten worden aangesteld, 
binnen eigen gemeentelijke diensten en in een netwerk van lokale en regionale werkgevers? Zo nee, graag 
uw toelichtende verklaring.

4 Wat is uw college, in het verlengde van de vorige vraag, bekend van het bod dat 2 partijen op onderdelen 
van de Reaktgroep hebben uitgebracht, maar waarvan onbekend is of hiermee de werkgelegenheid en 
werkvoorziening voor cliënten geheel zal zijn veiliggesteld? Hoe schat u in dat de uitstroom, opvang en 
begeleiding van cliënten naar dagbesteding zonder gemeentelijke interventie zijn beloop zal vinden?

5 Is uw college vanwege de spoedeisendheid van de problematiek, het faillissement van Reakt wordt in 
kringen van de organisatie in januari reeds verwacht, op zo kort mogelijke termijn – liefst in de eerstkomende 
vergadering met de raad, een terugkoppeling van een en ander te geven?

Met dank voor de beantwoording,

Ron de Haan, raadslid

 


