
Rondvraag Inwonersbelangen voor Commissie Welzijn 7 februari 2018
Kansen op werk voor Wajongers bij de lokale overheid
 
De fractie van Inwonersbelangen heeft de volgende vragen voor het college van B&W voor de 
eerstvolgende vergadering van de commissie Welzijn op 7 februari 2018.
 

 
De fractie van Inwonersbelangen ziet graag dat jonge mensen met een uitkering kansen krijgen op de 
arbeidsmarkt. Veel van die jongeren kunnen dit op eigen kracht proberen te bewerkstelligen, andere 
hebben daar wat ondersteuning bij nodig. Zo ook jongeren die vanuit de Wajong uitkering proberen 
aan de slag te komen.
Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door 
deze ziekte of handicap kunnen zij naar verwachting nauwelijks tot nooit meer werken. Zij hebben 
recht op Wajong als ze aan de voorwaarden voldoen. Tussen 2015 en 2018 bekijkt UWV welke 
Wajongers met een uitkering van voor 2015 kunnen werken. Wie kan werken, krijgt hulp van UWV bij 
het vinden van geschikt werk.
UWV geeft daarbij aan dat alle werkgevers op de arbeidsmarkt een verplichting hebben Wajongers in 
dienst te nemen. Dit in het kader van de wet op de participatie.
Inwonersbelangen wil van het college weten of de gemeente Woerden als werkgever in de afgelopen 
jaren samen met het UWV of vanuit eigen initiatief Wajongers heeft uitgenodigd te solliciteren naar 
beschikbare vacatures.
Ook stelt Inwonersbelangen de vraag aan het college hoeveel Wajongers de gemeente Woerden 
vanaf 2015 in dienst heeft genomen, en hoeveel er nu nog van in dienst zijn.
 
Inwonersbelangen wil graag van het college weten of er ook beleid voor is ontwikkeld voor 
Wajongers om werk te creëren voor de gemeente Woerden, en zo ja, of het college dit beleid met de 
gemeenteraad wil delen. Zo nee, wat is de reden waarom er geen beleid voor deze groep jongeren is 
ontwikkeld om deze kwetsbare groep werkzoekenden aan werk te helpen.
In hoeverre stimuleert het college participanten van de gemeente Woerden Wajongers, die na een 
herkeuringsprocedure op zoek moeten gaan naar werk in dienst te nemen, als er voor hen geen plek 
is bij de gemeente Woerden? 
 
Tenslotte, het kabinet Rutte3 heeft Wajongers gekort op hun uitkering. Wat doet het college voor 
Wajongers, die nog altijd werkzoekend zijn en hun financiën door deze overheidsmaatregel niet meer 
op orde kunnen houden, om dit verlies te compenseren? Zijn deze jongeren allemaal bij het college in 
beeld? Worden zij bijvoorbeeld ontzien of vrijgesteld m.b.t. het betalen van gemeentelijke 
belastingen?
 
Namens de fractie van Inwonersbelangen,
Egbert Egberts
Fractieassistent


