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Amendement bij Raadsbesluit 2017-63; Aanvalsplan "Venlo Werk
De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 25 oktober 2017 en in overweging nemende dat:
•

uitstroom van evident belang is, en iedere ogenschijnlijk positieve bijdrage moet worden ingezet, echter met de

•

hoogst mogelijke prudentie;
uitvoering van het Raadsvoorstel additionele gevolgen heeft voor de komende begroting;

•
•

het nog onduidelijk is wat het BUIG budget voor 2018 zal zijn;
enig causaal verband met de geprognotiseerde resultaten niet valt vast te stellen, in relatie tot de algemene
economische ontwikkelingen en het autonome effect daarvan; om deze reden wordt bij iedere kwartaalmeting dit

•

verband niet meegenomen;
het aanvalsplan tijd nodig heeft zichzelf te ontwikkelen en de mogelijke positieve resultaten niet per direct

•

realiseerbaar zullen zijn;
er geen beschikbaar controlemechanisme noch verslagleggingssystematiek noch systematiek van nieuw te nemen

•

maatregelen of nieuw te stellen doelen beschikbaar is in relatie tot de behaalde resultaten;
het niet duidelijk uit het Raadsvoorstel blijkt wanneer en op grond van welke gegevens een eerstvolgende tranche
geactiveerd wordt en op welke wijze de gemeenteraad van Venlo hierin wordt betrokken;

•

het aanvalsplan meer is dan een intensivering van beleid;

en wijzigt het raadsbesluit 2017-63, Aanvalsplan "Venlo Werkt", door op meerdere plaatsen "het gaat nadrukkelijk niet om

aanpassing van visie en beleid, maar het gaat om een intensivering' te vervangen door "het bestaande beleid wordt
aangevuld met het vanuit de competenties, bijstandsgerechtigden, d.m.v. opleiding, klaar te stomen voor de
arbeidsmarkt"' en onder toevoeging van het onderstaand schema

no.

Thema

1

Gerealiseerd aantal extra uitstroom aanvalsplan "Heuvelinqs"

2

Ondernrens minimaal te bereiken aantal uitstroom oer 31 maart 2018
Nieuw doel beqin 2e kwartaal per 1 aoril 2018

3

Onderarens minimaal te bereiken aantal uitstroom oer 30 lunl 201 8
Nieuw doel beain 3e kwartaal oer 1 iuli 2018

4

Onderarens minimaal te bereiken aantal uitstroom oer 30 seotember 201 8
Nieuw doel beain 4e kwartaal per 1 oktober 2018

5

Onderarens minimaal te bereiken aantal uitstroom oer 31 december 2018

Januari

Aoril
37

Juli Oktober

December

37

38

38

10
65
40
62
50
50
50

en door toevoeging van de volgende uitvoeringsverplichting:
•

bij het realiseren van no. 1 wordt de eerstvolgende tranche van€ 500.000 gestart (surplus wordt in mindering

•

gebracht op de volgende tranche);
bij het bereiken van no. 2, 3, 4 en 5 in bovenstaand schema wordt de eerstvolgende tranche gestart, echter eerst

•

na het overleggen van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het college aan de Raad waarom no. 1 niet
bereikt is en wat de redenen zijn van het verschil tussen het doel onder no.1 en de onderschrijding en welke
correctieve en aanvullende maatregelen genomen gaan worden om tot het gewenste nieuwe resultaat te komen;
bij het onderschrijding van het aantal onder no, 2, 3, 4, en 5 wordt de eerstvolgende tranche niet gestart en eindigt
het Aanvalsplan, na het overleggen van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het college aan de Raad wat
de redenen zijn van de onderschrijding.

Alsmede het aanvalsplan uit te breiden met:
•

de inzet van financiële ondersteuning instrumenten (tijdelijke loonkostensubsidie, proefplaatsingen, inzet van
jobcoaches en no-riskafspraken) t.b.v. de uitstroom uit de reguliere bijstand op de korte termijn;

•

omscholingstrajecten ten behoeve van de uitstroom uit de reguliere bijstand op de langere termijn en hierin samen te
werken met het UWV.

•

Om de ambities vorm te geven is het wenselijk dat het college en de raad duidelijke - ambitieuze - doelen (targets)
stelt. Vóór 1 januari 2018 brengt het college de raad in kennis van de indicatoren die de gewenste doelen monitort.
Per kwartaal de voortgang van beide plannen inzichtelijk te maken d.m.v.:
o Een cijfermatig overzicht van de instroom en uitstroom uit de bijstand;

•

o

Een cijfermatige overzicht van de resultaten van de inzet van de verschillende uitstroom bevorderende
instrumenten;

o

Een cijfermatige overzicht van
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tuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in N-Limburg;

