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Amendement Woerden zo kan het ook (deel 4/6) 

“Bijstandsgerechtigden in Woerden echt aan het werk” 

 

Ondergetekenden, in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, stellen voor het ontwerpbesluit bij het 

raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023 als volgt te wijzigen: 

 

De raad besluit 

Het eerste beslispunt aan te vullen zodat dit als volgt komt te luiden: 

 

1. De programmabegroting 2019 vast te stellen, met inachtneming van de volgende aanvulling: 

1. De doelstelling dat het aantal bijstandsgerechtigden structureel afneemt met 5% tot 10% per 
jaar; 

2. Twee of drie andere organisaties, met bewezen resultaten, worden ingeschakeld worden voor 
een pilot voor de duur van twee jaar om bijstandsgerechtigden structureel aan werk en 
inkomen te krijgen;  

3. Na 1,5 jaar wordt geëvalueerd of de pilots succesvol waren en omgezet worden in een 
structurele aanpak om bijstandsgerechtigden structureel aan werk en inkomen te krijgen. 

 

Toelichting 

Uit de tweede kwartaalrapportage van Ferm Werk blijkt 
dat het niet lukt om de doelstelling van de gevraagde 
uitstroom te halen. De doelstelling voor 2019 is 20%. Over 
het eerste half jaar is de gerealiseerde uitstroom 10% en 
de verwachting is dat er misschien over 2019 een 
uitstroom van 14% gehaald wordt. Helaas stromen er nog 
steeds veel mensen in die aangewezen zijn op de 
bijstand. Per saldo is het aantal uitkeringen afgenomen 
met vijf. De resultaten zijn uitermate teleurstellend gezien 
de hoogconjunctuur en de huidige arbeidskrapte.  

 
Enkel een doelstelling op uitstroom is onevenwichtig. Het 

gaat om mensen die geen werk hebben en voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van een uitkering. 

Dit moet voor zo weinig mogelijk inwoners het geval zijn. Werk geeft inkomen, onafhankelijkheid en zorgt 

dat mensen volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. De doelstelling moet geformuleerd zijn 

op structurele afname. Tevens moeten er bij partijen die bewezen hebben mensen structureel naar werk 

te krijgen pilots afgenomen worden. Dit om naast Ferm Werk zicht te krijgen op wat werkt en wat niet om 

mensen uit de bijstand te krijgen.  
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