Aan:
Van:
Betreft:

College van B&W
Yvonne Bijenhof, raadslid VVD
Schriftelijke vragen in het kader van werkgelegenheid/participatie

Almelo, 7 februari 2019

Geacht college van B&W,
Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) staat de Nederlandse economie er goed voor. Er zijn meer
banen dan ooit, namelijk ruim 10 miljoen en voor 2019 is er een verwachte groei van 2,7%.
Helaas is er ook nog steeds sprake van een ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt: vraag en aanbod zijn
niet in balans.
Aan de ene kant geven werkgevers aan dringende personeelstekorten te hebben en tegelijkertijd
zijn er groepen werkzoekenden of mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt die moeilijk
een baan vinden en daardoor langs de kant staan.
De VVD vindt het dan ook erg belangrijk dat er wordt ingezet op een effectieve bemiddeling voor
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk, omdat dit zal bijdragen aan meer
maatschappelijke participatie en economische groei.
De VVD is dan ook erg verheugd om in Tubantia van 24 januari j.l. te lezen dat wethouder Maathuis
spreekt over een “verzilvering van hoogconjunctuur” en aangeeft dat er in 2018 het aantal
bijstandsgerechtigden in Almelo met 100 is gedaald. Tevens heeft de wethouder de ambitie om in
2019 zo’n 250 bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen.
Daarnaast zien we ook het risico van ‘armoedeval’. Wie vanuit een uitkeringssituatie een betaalde
baan aanvaardt, ziet zijn inkomen doorgaans stijgen. Dit kan tot gevolg hebben dat men niet meer
(of nog slechts in beperkte mate) in aanmerking komt voor inkomensondersteunende voorzieningen.
Bijvoorbeeld huursubsidie of zorgtoeslag. Dit verkleint de koopkrachttoename door werkaanvaarding
en maakt de keuze om te gaan werken minder aantrekkelijk.
De VVD heeft daarom de volgende vragen:
1.

2.
3.
4.
5.

Hoeveel uitkeringsgerechtigden (in totaal) telt Almelo per 1 januari 2019:

Hoeveel inwoners hebben op die datum een WW-uitkering?

Hoeveel inwoners hebben op die datum een bijstandsuitkering (Participatiewet)?
Welke stappen gaat het college nemen om deze groep weer aan het werk te krijgen?
Welke stappen gaat het college nemen om de mismatch op de arbeidsmarkt te voorkomen?
Welke oplossingsrichtingen ter beperking van de armoedeval zijn denkbaar en realiseerbaar?
Welke kosten zijn aan deze uitvoering verbonden?

Graag ontvangen we uw antwoorden zo spoedig mogelijk,
Vriendelijke groet, namens de VVD-fractie
Yvonne Bijenhof (tel.nr: 06-53270634)

