
 

 

     

 

Amendement ondersteuningsbehoefte werk en inkomen 

Ondergetekende fracties stellen voor om programma 3 van raadsvoorstel 15r.00575 inzake 

de programmabegroting 2016-2019 als volgt te amenderen: 

De raad besluit: 

In paragraaf 3, onder 2.2 Inwoners met een ondersteuningsbehoefte in werk en inkomen 

worden de doelstellingen 2.2.1 tot en met 2.2.4 als volgt aangepast of uitgebreid: 

2.2.1 Doelstelling is de uitstroom uit de bijstand t.o.v. 2015 met 5% te laten toenemen over 

de populatie die langer dan een half jaar in bestand is, waarbij dit doelpercentage ook wordt 

gehanteerd voor de groepen jongeren en 50+. 

Toelichting: De focus dient niet alleen te liggen op de “eenvoudig” bemiddelbare groep, maar 

juist ook op die inwoners waarvoor het lastiger uitstromen is, zoals jongeren en oudere 

inwoners. 

2.2.2 Met partners in de regio worden in 2016 minimaal 3 nieuwe instrumenten ontwikkeld 

om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken inwoners met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in dienst te nemen. Met minimaal 1 nieuw instrument start in 2016 een 

daadwerkelijke pilot. 

Toelichting: Om een grote kans op resultaat te creëren zijn concrete doelstellingen en 

instrumenten nodig. Op dit moment worden nog teveel belemmerende factoren ervaren door 

werkgevers. Uiteraard moet de focus liggen op effectiviteit van de instrumenten en niet direct 

op het aantal. Het is wel van groot belang nieuwe oplossingen te ontwikkelen en daarmee 

wordt zo een eerste stap gezet.  De raad wil in september 2016 een korte notitie ontvangen 

over de instrumenten in ontwikkeling, beoogde effecten hiervan en realisatie planning. 

2.2.3 Ferm Werk gaat in 2016 naast de reeds gehanteerde instrumenten/werkwijzen 

minimaal 2 nieuwe instrumenten uitwerken en inzetten om (arbeids)participatie te 

bevorderen. Deze richten zich met name op het wegnemen van bezwaren van zowel 

betrokken inwoners als werkgevers. 

Toelichting: Een belangrijk bezwaar van werkgevers om inwoners vanuit een 

bijstandssituatie is dienst te nemen is het risico bij bijv. ziekte. Middels bijv. 

detacheringsconstructies kunnen deze risico’s weggenomen worden. De raad verwacht dat 

in 2016 concreet stappen gezet worden om deze belemmerende factoren te ondervangen. 

Deze instrumenten/maatregelen worden budgetneutraal  uitgevoerd, doordat eventuele 



inrichtingskosten worden gecompenseerd door opbrengsten en/of minder uitkeringen. Voor 

het aantal geldt dezelfde argumentatie als bij 2.2.2. De opmerking over verstrekken van 

PGB’s door Ferm Werk kan in de plannen voor 2016 vervallen, omdat de huidige tekst in de 

begroting niet de indruk wekt dat er in 2016 iets gaat gebeuren op dit vlak. 

2.2.4 WoerdenWerkt wordt voortgezet, waarbij de samenwerking met Ferm Werk 

belangrijk, maar niet exclusief is, en in samenhang met het economisch actieprogramma. 

Samen met de maatschappelijke partners worden minimaal 2 nieuwe initiatieven gestart of 

bestaande initiatieven uitgebouwd om de economische ontwikkeling en de aansluiting 

onderwijs – arbeidsmarkt te bevorderen om op die manier passend werk te creëren.  

Daarnaast heeft het college als doelstelling om ieder collegelid maandelijks minimaal 1 

bedrijfsbezoek af te laten leggen bij werkgevers binnen de gemeente waarbij werk 

onderwerp van gesprek is en gestuurd wordt op concrete vervolgafspraken op dit terrein. 

Daarnaast is er maximale focus op social-return bij opdrachtverlening door de gemeente. 

Marco Hollemans, CDA 
Simon Brouwer, CU/SGP 
Jan-Hubert van Rensen, Inwonersbelangen 
Monique Kingma, LijstvanderDoes 
Stefan van Hameren, VVD 
George Becht, D66 
 


