Amendement - Basis Arbeidsmarkt
De raad, in vergadering bijeen op 24 september 2020 bij de bespreking van het raadsvoorstel
Strategische Heroriëntatie (20R.00795),
Besluit:
Het eerste beslispunt te wijzigen zodat dit als volgt komt te luiden:
1. In het voorgestelde scenario het maatregelenpakket te wijzigen door bij programma 1.3
Werk en Inkomen maatregel 10, het project Basis Arbeidsmarkt uit de lijst te verwijderen.
Toelichting
▪

▪

▪
▪

▪
▪

De gedachte achter Basis Arbeidsmarkt is het wegnemen van lastige drempels tussen
verschillende voorzieningen als het gaat om dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding,
beschut werk, garantiebanen etc. Zie voor meer toelichting deze illustratieve video Simpel
Switchen in de participatieketen: de trap van Erik Dannenberg (voorzitter Divosa)
Basis Arbeidsmarkt kan leiden tot een meer soepele overgang naar een meer passende
voorziening voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt en kan meer traploos leiden tot
(gesubsidieerde) betaalde baan in een reguliere setting
Door de drempels tussen de WLZ en de Participatiewet weg te halen kan ook WLZ-geld
worden ingezet voor participatie van onze inwoners.
De kosten voor dit project (ca € 35.000 in 2 jaar) zijn niet structureel. Het is een kwestie van
het regelen en coördineren van goede afspraken tussen overheid, aanbieders, ondernemers.
Daarna wordt het onderdeel van de regulier dienstverlening van Ferm Werk.
Er is al het nodige geïnvesteerd in dit project en hoe jammer is het om iets stop te zetten dat
geen structureel geld kost, kan leiden tot meer participatie en zelfs financieel voordeel.
Er staat geen bedrag bij deze maatregel. Daardoor heeft dit ook geen effect op de totale
berekening. Het besluit om Basisarbeidsmarkt al dan niet te doen kan dan ook los worden
gezien van dit besluit en onderdeel zijn van de totale begroting, of eventueel gedekt worden
uit bepaalde meevallers uit de strategische heroriëntatie.
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