Amendement inzake kaders Participatiewet
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Integraal
beleidsplan Sociaal Domein.
De raad besluit het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein gewijzigd vast te stellen waarbij:
1. De door de raad vastgestelde beleidsuitgangspunten, middels de nog vast te stellen
DVO, leidend zijn voor de manier waarop Ferm Werk uitvoering dient te geven aan de
verordeningen als het gaat om inwoners van de gemeente Woerden.
2. de volgende extra/andere/aangepaste uitgangspunten betreffende de Participatiewet
worden geformuleerd;


We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden voor hun reintegratie



Onze inwoners worden te allen tijde op een fatsoenlijke, menselijke manier benaderd



De focus van de re-integratie inspanningen ligt op duurzame uitstroom naar waar
mogelijk betaald werk en anders een zinvolle besteding in de vorm van vrijwilligerswerk
of dagbesteding



Zowel een goed ondernemersklimaat als goede samenwerking tussen bedrijfsleven,
FermWerk en gemeente Woerden zijn essentieel om de uitstroom naar werk te
bevorderen. Hierbij hebben zowel college als Ferm Werk een belangrijke rol.



Het starten als ondernemer van uitkeringsgerechtigden wordt gestimuleerd.



De gemeente investeert ook nadrukkelijk in mensen die geen uitzicht hebben op betaald
werk. Hierbij is het verminderen van het aantal mensen op de laagste tredes op de
participatie ladder een belangrijk doel



Er wordt specifiek aandacht besteedt aan jongeren zonder startkwalificatie.



Werken moet lonen: het moet voor inwoners van Woerden financieel aantrekkelijk zijn
om een betaalde baan te accepteren. Hetzelfde geldt voor een participatiebaan. De
premie is daartoe een stimuleringsmiddel.



Waar er geen uitzicht is op uitstroom naar werk, en ook niet op doorstroom op de
participatieladder wordt met name ingezet op Welzijn via WoerdenWijzer



Trajecten moeten aantoonbaar resultaat hebben (uitstroom of doorstroom), met een
evaluatie minimaal iedere 6 maanden.



Werken met behoud van uitkering wordt doelgericht ingezet als een effectief middel om
werkervaring en werknemersvaardigheden op te doen. Wel zijn er duidelijke kaders over
de maximale duur. (ook hier evaluatie iedere 6 maanden)



Er is een optimale afstemming tussen WoerdenWijzer en FermWerk.
o WoerdenWijzer fungeert als integrale toegang voor het sociaal domein.
o Inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen zich rechtstreeks melden bij
FermWerk
o Inwoners met multi-problematiek die de re-integratie verhindert worden door
FermWerk doorverwezen naar WoerdenWijzer



Clientparticipatie is belangrijk voor een goede uitvoering van de participatiewet. Hierbij
dient de vertegenwoordiging van de cliënten zelf goed geborgd te worden.



Er wordt zorggedragen voor goede bezwaar- en klachtenprocedures met bijbehorende
vastlegging en rapportages.



De beperkte middelen moeten met name besteedt worden aan de mensen die deze het
meeste nodig hebben. Er moet dan ook aan de poort een efficiënte/ effectieve/
doelmatige toets plaatsvinden op rechtmatigheid.



Bij herhaaldelijke, bewuste fraude of weigering om mee te werken aan de re-integratie
worden de mogelijke maatregelen opgelegd.

2. In de rapportages over de uitvoering van de Participatiewet richting raad worden de
volgende (controle) punten expliciet opgenomen;


Gegevens over instroom, uitstroom en doorstroom per doelgroep en categorie ( mensen
met een beperking, bijstandsgerechtigden, jongeren, beschut werk, nuggers)



Realisatiegegevens m.b.t. de doelgroepen ( aantallen per verdiencapaciteit)



Gegevens over de mate van participatie per doelgroep en categorie verdiencapaciteit



Budgettaire gegevens (realisatie t.o.v. begrote inzet Participatiebudget) per categorie



Informatie over in hoeverre werkgevers voldoen aan de verplichting banen open te
stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt



Gegevens over de effectiviteit van de afstemming tussen onderwijs, arbeidsmarkt en de
Gemeente



Informatie over de samenwerking met sociale partners en de effecten daarvan op de
categorieën verdiencapaciteit; wordt voldaan aan de verwachtingen; kwalitatief,
budgettair (o.a. inverdieneffecten)?



Gegevens over aantallen (absoluut en relatief) bezwaar- en klachtenprocedures en
trends hierin.



Bij nieuwe indiceringen wordt er een nulmeting gemaakt. Op basis van de nulmeting
wordt de daaropvolgende ontwikkeling gemonitord. Er wordt gerapporteerd over de
was/wordt situatie.

Namens de fracties van,
VVD, Stefan van Hameren
Progressief Woerden, Marieke van Noort
D66, George Becht
Sterk Woerden, Elias Bom
CDA, Marco Hollemans

Toelichting
Voor ons liggen twee raadsvoorstellen: RV integraal beleidsplan sociaal domein en RV verordeningen
sociaal domein. Beide raadsvoorstellen bevatten ook een onderdeel met betrekking tot de uitvoering
van de participatiewet. In Woerden is de uitvoering van de participatiewet grotendeels in handen
van Ferm Werk. Vorig jaar is de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk vastgesteld met daarin een
delegatie van verordenende bevoegdheid naar Ferm Werk.
Om als gemeenteraad Woerden voldoende onze kaderstellende en controlerende rol te kunnen
spelen zijn is er een heldere logistieke procedure afgesproken. De beleidsvisie en de
beleidsuitgangspunten worden vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visie en uitgangspunten zijn
leidend voor de afspraken in de DVO.
De DVO is weer leidend voor de wijze waarop uitvoering wordt gegeven van de verordeningen die
door Ferm Werk zelf worden vastgesteld. Ook in 2014 is deze logistieke procedure helaas niet
volgens plan verlopen.

Daarnaast willen we de gestelde beleidsuitgangspunten expliciet formuleren. Om deze goed te
kunnen monitoren zijn een aantal aanvullende punten benoemd waar wij als raad middels de
rapportages van op de hoogte willen worden gehouden.

