Amendement verhoging ambitie afname bijstandsgerechtigden
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het agendapunt 'Raadsvoorstel
Zienswijze op de concept begroting 2020 Ferm Werk' (19R.00290).
De raad besluit:
Het volgende aan de zienswijze op de conceptbegroting 2020 Ferm Werk toe te voegen:
De raad is teleurgesteld in de ambitie die Ferm Werk toont met betrekking tot een van
haar kerntaken: het structureel aan het werk krijgen van bijstandsgerechtigden
(uitkeringen levensonderhoud). In tijden van hoogconjunctuur en historische
arbeidskrapte is het onverteerbaar dat het aantal bijstandsgerechtigden de komende
jaren slechts mondjesmaat afneemt. Daarom wenst de raad dat Ferm Werk hierin
duidelijke stappen neemt en zich ambitieus toont. De begrote aantallen
bijstandsgerechtigden (uitkeringen levensonderhoud) voor 2019 worden aangepast
op 580, voor 2020 op 550 en voor 2021 op 500.
Toelichting
Eind 2013 waren er 488 bijstandsgerechtigden in gemeente Woerden. Tegen de landelijke
trend in is dit toe genomen tot circa 600. Dit aantal is stabiel gebleven de afgelopen jaren,
ondanks de economische expansie van de afgelopen jaren die Nederland gekend heeft. Als
excuus wordt tekenmalen opgevoerd dat de werkeloosheid en bijstandsgerechtigden laag is
in Woerden in relatie tot Nederland. Een ander excuus die gehanteerd wordt is dat
statushouders eerst de inburgeringscursus afgerond moeten hebben voordat ze aan de slag
mogen. Weer een ander veelgehoorde is dat ze één van de beste bemiddelaars in de regio
hebben. Excuses genoeg maar duidelijke ambities ontbreken.
De beste integratie is werken en eigen inkomen hebben. De beste participatie is werken en
eigen inkomen hebben. Ruim 200 mensen die in de bijstand zitten hebben een korte afstand
tot arbeidsmarkt (zogenaamde categorie 2). Een structurele afname van 80
bijstandsgerechtigden die werk en een eigen inkomen hebben binnen 2 jaar is een ambitie
die waar gemaakt moet kunnen worden. Wat ons betreft toont Ferm Werk ambitie en gaat
voor het dubbele.
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