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Beleid Participatie, Werk S Inkomen 2016 - 2017

De r a a d v a n d e g e m e e n t e W o e r d e n ;

gelezen het voorstel d.d.

15 december 2015

van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:

1)
2)

3)

Vaststellen van de nota Beleid Participatie, Werk en Inkomen 2016 - 2017.
Het college opdracht te geven voor 2016 uitvoering te geven aan het beleidsplan, gericht op
het behalen van de benoemde beoogde resultaten (doelstellingen) in het beleidsplan en in
dit raadsvoorstel, inclusief amendement, (zie paragraaf uitvoering).
Het college opdracht te geven de raad uiterlijk 1 april 2016 (behandeling in vergadercyclus
april) te informeren over de met uitvoerende partijen gemaakte afspraken, incl. meetbare
resultaten.

Toelichting: De raad wil uiterlijk in april weten of het beleidsplan uitvoerbaar is binnen de reeds
beschikbaar gestelde middelen binnen de gemeentebegroting 2016. Omdat het budget reeds is
vastgesteld en het beleidsplan geen beeld geeft van consequenties die de beleidskeuzes tot gevolg
hebben en daarmee op dit moment onduidelijk is in hoeverre het beleidsplan uitvoerbaar is, wil de
raad vanuit haar kaderstellende en controlerende taak nauw betrokken zijn.
4)

Het college opdracht te geven de raad uiterlijk 1 maart 2016 (behandeling in vergadercyclus
maart) te voorzien van een raadsvoorstel met de procesagenda voor de totstandkoming van
het beleid PWI 2017. Het proces wordt zodanig vormgegeven dat de raad beleidskeuzes kan
maken binnen de driehoek mensen - instrumenten - geld, waarbij voor de raad inzichtelijk
gemaakt wordt welke keuzes welke gevolgen hebben. Dit als onderdeel van de
procesagenda Sociaal Domein zoals toegezegd door het college naar aanleiding van motie
27 van 16 december 2015.

Toelichting: De raad vindt het absoluut onwenselijk om binnen het PWI domein beschikbare
financiële middelen en inhoudelijk beleid los van elkaar te bespreken. Voor 2017 wordt passend in de
cyclus van de gemeentefinanciën voor dit domein een programmabegroting opgesteld (acties en
middelen met elkaar verbonden), welk na goedkeuring door de raad dient als kader voor de
afspraken met
uitvoeringsinstanties.
In de paragraaf Uitvoering de tekst:
Bij het formuleren van de concrete afspraken zullen in ieder geval de volgende elementen

worden meegenomen:
te vervangen

door:

De te sluiten overeenkomst (afspraken) met de uitvoeringsorganen zal de volgende
elementen, beoogde resultaten en doelstelling bevatten:
De volgende doelstellingen

worden

toegevoegd:

»

De uitstroom uit de bijstand t.o.v. 2015 zal met 5 A toenemen over de populatie die langer
dan een halfjaar in bestand is, waarbij dit doelpercentage ook wordt gehanteerd voor de
groepen jongeren en 50+.

»

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, eventueel op indirecte wijze. Met minimaal 1 (liefst meer) nieuw instrument
start in 2016 een daadwerkelijke pilot. De andere 2 instrumenten worden in 2017
gerealiseerd.

«

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.

»

WoerdenWerkt wordt voortgezet, waarbij de samenwerking met Ferm Werk belangrijk, maar

0

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.
»

Een deel van het aanvullend participatiebudget van de gemeente Woerden wordt ingezet
richting FermWerk of een andere daarvoor aangewezen partij, met de opdracht jongeren die
dat nodig hebben voor een vervolgopleiding naar een arbeidscontract met aantoonbaar 16
uur/werk per week te begeleiden. Eind 2016 heeft 60 7o van deze jongeren het gewenste
0

arbeidscontract, en eind 2017 is dat 80 A.
In 2016 wordt gezorgd voor de beschikbaarheid van Beschut Werk voor degene waarvoor dit
de enige optie is te participeren.
0

»

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openĈareWrgadering, gehouden op
d e griffier

28 januari 2016

De voorzitter

