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

Almelo, 6 september 2019

Geacht college van B&W,
“UWV: Werkgevers kunnen geen mensen vinden voor helft van vacatures” kopt NU.nl op vrijdag 6
september.
Deze tendens is al langer gaande, maar wat er voor ons als VVD-fractie uitspringt is de volgende zin in het
artikel: Het UWV zegt het opvallend te vinden dat er steeds minder mensen te vinden zijn voor beroepen
waar geen opleiding voor nodig is.
De VVD-fractie is van mening dat bijstandsgerechtigden zo veel als mogelijk actief moeten zijn. Iets doen voor
je uitkering activeert mensen, zorgt voor sociale contacten en een gezondere leefstijl en vergroot de kans op
werk.
In het kader hiervan heeft de VVD-fractie 7 februari jl. vragen gesteld over werkgelegenheid/participatie.
Op 5 maart heeft u als college antwoord gegeven op onze vragen waarin de nodige ambities verwoord zijn
t.a.v. uitstroom richting werk, welke stappen u gaat ondernemen om deze groep weer aan het werk te krijgen
en wat u gaat doen om de mismatch op de arbeidsmarkt te voorkomen.
1. Kunt u een half jaar na dato aangeven wat de huidige stand van zaken is (cijfers v.w.b.t. de huidige
bijstandspopulatie) en wat er al gerealiseerd is aan uitstroom richting werk?
In de door het college vastgestelde Uitvoeringsregeling Participatiewet staat dat het maximaal aantal uren
tegenprestatie wordt verhoogd. Uiteraard wordt individueel (lees: maatwerk) naar vermogen deze
tegenprestatie toegepast.
De Uitvoeringsregeling Participatiewet houdt in dat er qua beleid scherper aan de wind wordt gezeild. Een
uitkering is niet alleen het hebben van rechten, maar er zijn ook plichten aan verbonden.
2. Kan het college aangeven hoe de naleving van plichten van de kant van de bijstandsontvanger worden
gecontroleerd? Indien deze niet worden nageleefd, heeft dit dan geleid tot maatregelen vanuit de
gemeente? Zo ja, welke maatregelen heeft de gemeente getroffen? En is het treffen van deze maatregelen
de afgelopen 3 jaar meer of minder geworden?
In de Uitvoeringsregeling Participatiewet wordt gezegd dat we iedereen gaan betrekken bij het aan het werk
komen. Wethouder Maathuis zegt dat er uit het bijstandsbestand inmiddels 1.700 mensen in kaart zijn gebracht
en dat nu de overige 1.000 ‘zorgklanten’ ook in kaart worden gebracht. En waar mogelijk deze groep richting
werk wordt begeleid.
3. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van deze groep van 1000 ‘zorgklanten? Gaat dit leiden tot minder
mensen in de bijstand? Op welke termijn verwacht het college resultaten?
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Verder lezen wij in de Tubantia van 6 september 2019 ‘het artikel ‘Veroordeling bijstandsfraude waarbij
wordt vermeld dat een inwoner van Almelo onrechtmatig een bijstandsuitkering ontvangen heeft. Wethouder
Maathuis heeft eerder dit jaar aangekondigd dat er een onderzoek komt naar alle bijstandsgerechtigden in
Almelo of zij een rechtmatige uitkering ontvangen.
VVD-fractie vindt dat:
● Bijstand is bedoeld voor mensen die dit echt nodig hebben (niet kunnen werken en geen bezittingen
hebben).
● Zero tolerance t.a.v. fraude.
● Een onterecht uitgekeerde uitkering wordt teruggevorderd.
En hebben daarover de volgende vraag:
4. Is er al in kaart gebracht wie wel/geen recht heeft op een bijstandsuitkering? Zo ja, zijn hier al resultaten
op te melden? Zo nee, op welke termijn wordt raad hierover geïnformeerd.

En als slot:
5. Wanneer kan de gemeenteraad het gewijzigde voorstel omtrent een brede invoering van Tegenprestatie
(“Iets doen voor je uitkering”) tegemoet zien en wanneer verwacht uw college deze maatregel
daadwerkelijk in te voeren?

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