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Geachte raad- en burgerleden,
In de commissie bewonerszaken van 2 december jl. zijn er naar aanleiding van de notitie Stand van
zaken resultaat BUIG-budget 2015 vragen gesteld. In deze memo geven wij antwoord op deze vragen.
1. Om de effectiviteit van de maatregelen te kunnen beoordelen moet er een helder profiel van de
doelgroep bekend zijn. Deze is niet duidelijk in de notitie aanwezig.
Een aantal van de genoemde maatregelen hebben betrekking op algemene maatregelen die van
invloed zijn op de instroom in de uitkering en het verhogen van inkomsten van debiteurenbeheer.
Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in doelgroepen. Ook bij de maatregelen die reeds ingezet
zijn zoals het groepsgericht werken of de samenwerking met werkgevers wordt niet specifiek
doelgroep gericht gewerkt. Het zijn algemene maatregelen die voor alle uitkeringsgerechtigden de
afstand tot de arbeidsmarkt moet verkleinen. Hierdoor ontstaat een pool van beschikbare kandidaten
die voor vacatures aangemeld kunnen worden. Er wordt dus niet specifiek gekeken naar trajecten
voor bijvoorbeeld alleen jongeren, 55-plussers of anderstaligen. Men kijkt meer naar de meest
geschikte kandidaat voor de functie.
2. In welke mate wordt er integraal gekeken onder het mom 1 gezin, 1 plan.
Een integrale aanpak wordt onderschreven. Echter moet je het daar toepassen waar het ook het
meest effectief en noodzakelijk is, bij multi-probleemgezinnen. Niet bij iedere uitkeringsgerechtigde is
sprake van meerdere problemen op het gebied van werk, jeugd en wmo. Bij het grootste gedeelte
van onze uitkeringsgerechtigden geldt dat er naast het ontbreken van werk geen of weinig problemen
spelen. Daar waar nodig zijn de lijntjes met o.a. het Dorpsteam kort. Voor alle klanten een integrale
aanpak in te zetten is een kostbare zaak en zal uiteindelijk van weinig invloed zijn op het resultaat
van het BUIG-budget. Vooralsnog kiezen we er nu voor om de integrale aanpak in te zetten waar de
situatie aangeeft dat het noodzakelijk. Als zich op andere terreinen belemmeringen voordoen die
uitstroom uit de uitkering in de weg staan dan pakken we dat op.

Z/029808 AB/017566

1

3. Is de doelgroep werkloze tweeverdiener in beeld voor de max-ww aanpak.
Iedereen die de maximale duur van de WW dreigt te bereiken ontvangt een uitnodiging. Van het
UWV worden naam en adres gegevens ontvangen. Op basis daarvan worden uitnodigingen
verzonden. Dit is een preventieve maatregel. In de uitnodiging is uitgebreide informatie opgenomen
over de regels rondom de Participatiewet, wanneer kom je wel of niet in aanmerking. Op deze manier
proberen we te stimuleren dat mensen nog eens nadenken over de toekomst en of er echt geen
mogelijkheden meer zijn die tot werk leiden. Er is dus ook aandacht voor de doelgroep (parttime)
tweeverdieners.
4. Helpen we Nuggers voldoende bij hun zoektocht naar werk.
In relatie tot de notitie over het BUIG-budget 2015 kan over de doelgroep Nuggers (niet
uitkeringsgerechtigden) gemeld worden dat deze geen invloed hebben op het verminderen van het
tekort. In het beleidskader heeft uw raad er mee ingestemd om terughoudend te zijn in de
ondersteuning van Nuggers. De beschikbare re-integratiemiddelen zijn schaars. Als deze ingezet
worden voor de uitstroom van uitkeringsgerechtigden dan ‘verdient’ de investering zich terug door
minder uitkeringslasten. Daar is bij Nuggers geen sprake van omdat zij geen uitkering van de
gemeente ontvangen.
Dat wil niet zeggen dat Nuggers niet te woord worden gestaan. Ook Nuggers worden met algemene
dan wel specifieke informatie vooruit geholpen. Er worden alleen geen trajecten voor ingezet, zoals
bijvoorbeeld scholing. Er wordt vanuit gegaan dat deze mensen deze kosten zelf kunnen dragen
omdat er vaak sprake is van een partner met voldoende inkomsten. Optimisd registreert deze
mensen wel op het moment dat zij zich melden.
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