SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE over meer maatwerk bij uitvoering
Participatiewet
Registratienummer
:
(In te vullen door de raadsgriffie)
Datum: 5 december 2016
Aan de voorzitter van de raad.
Stellers van de vragen: Petra Verhoef & Gerard Bovens

Onderwerp: Meer maatwerk bij de uitvoering van de Participatiewet

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1. Is het college bereid om de raad halfjaarlijks te informeren over de concrete resultaten (aantal
aangemelde kandidaten & geslaagde bemiddelingen) van het samenwerkingsverband Zuid-Holland
Centraal?
2. Onderschrijft het college het standpunt van de PvdA-fractie dat er een verschillende aanpak nodig
is voor enerzijds uitkeringsgerechtigden die direct of na enige ondersteuning kans op werk hebben
en anderzijds uitkeringsgerechtigden die dit waarschijnlijk niet (meer) zullen hebben?
3. Is het college bereid om de gemeente Lansingerland bij de staatssecretaris SZW aan te melden als
gemeente die bereid is om te gaan experimenteren met integrale maatwerkarrangementen
(waaronder bijverdienregelingen) voor mensen die langdurig aangewezen zijn op de
Participatiewet?
4. Welke concrete maatregelen wil het college zélf gaan nemen om de uitstroom van mensen met
een uitkering te verhogen, naast de al bestaande cursussen en deelnemen aan het
Samenwerkingsverband Zuid-Holland centraal?
Toelichting:
De eerste halfjaarrapportage voor het sociaal domein in 2016 laat zien dat het aantal inwoners dat een
uitkering via de Participatiewet ontvangt hard stijgt. Te verwachten is dat eind december 2016 het aantal
uitkeringen gestegen is tot boven de 600. De begroting 2017 gaat uit van liefst 700 uitkeringsgerechtigden.
In januari 2016 waren dit er nog 539. Het aantal uitkeringsgerechtigden dat in het eerste halfjaar aan het
werk ging was 21. Voor 2016 worden 80 uitstromers verwacht, zo stelt de begroting 2016. Bijna de helft van
het uitkeringsbestand heeft al 3 jaar of langer een uitkering. Een kwart van de uitkeringsgerechtigden zit al
langer dan 5 jaar in het Participatiebestand. Het huidige beleid lijkt compleet op slot te zitten. Een nieuwe
aanpak is nodig.
Er zijn workshops ten behoeve van de re-integratie waaraan in de eerste helft van 2016 zo’n 85 mensen
meededen. In regionaal verband werkt Lansingerland samen met het UWV, met andere gemeenten en met
bedrijven in het Werkgeversservicepunt Zoetermeer (http://wgsp-zoetermeer.nl/over-ons/ ) en ZHC Werkt
(https://zhcwerkt.nl/ ). De raad mist periodieke informatie over hoe effectief deze aanpak precies is. Er is
geen periodieke rapportage over de aanpak en resultaten zoals ten aanzien van bijvoorbeeld de
gemeenschappelijke regelingen wel het geval is.
Landelijk is er een ontwikkeling waarin wat de maatwerk-aanpak betreft er een onderscheid wordt gemaakt
tussen enerzijds werkwaardige mensen of mensen die met wat hulp werkwaardig kunnen worden en

anderzijds mensen die met de beste wil van de wereld nimmer meer betaald werk zullen kunnen
verrichten. Voor hen is het moderne leven soms te complex geworden en zijn ze daarom niet meer instaat
om aan te haken aan de arbeidsmarkt. Voor de eerste groep zijn er direct sollicitatietrainingen en
koppelingen met potentiele werkgevers en zal er mogelijk soms ook sprake kunnen zijn van financiële en/of
problemen die opgelost moeten worden voordat er weer gewerkt kan worden. Vaak zal gebruik gemaakt
worden van het algemeen beschikbare aanbod en soms zal er sprake moeten zijn van maatwerk.
Voor de ook in Lansingerland grote groep mensen in de Participatiewet die waarschijnlijk nooit meer aan de
slag kan, moet er een ander traject zijn. Naarmate de duur van de uitkering op minimumniveau wordt het
risico op schulden groter, groeit de kans op vernederende, chronische armoede, ook voor de kinderen in het
gezin en verdwijnt het perspectief dat men er op eigen kracht weer uit kan komen. Voorkomen moet
worden dat mensen wegzakken in verdere sociale ellende. Een speciale bijverdienregeling kan daarbij
behulpzaam zijn.
Het kabinet heeft dit najaar aan 4 gemeenten een bescheiden vrijheid gegeven om te experimenteren met
bijverdienmogelijkheden voor mensen die nog wél kans op werk hebben:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/30/plan-voor-experimenten-in-de-bijstand-naar-detweede-kamer De regering wil dit experiment na evaluatie gaan uitbreiden tot 25 gemeenten.
Dit experiment zou volgens de PvdA-fractie moeten worden verruimd tot de groep mensen waarvan te
verwachten is dat zij nog maar moeilijk structureel aan de slag zullen gaan. Die extra inkomsten via kleine
baantjes geeft het ook de mogelijkheid om maatschappelijk actief te blijven en daarmee een sociaal
isolement te voorkomen. Bovendien kan de vooral voor de uitkeringsgerechtigden zo belastende
regelgeving fors worden teruggebracht. Voor deze benadering is in alle gevallen een maatwerkaanpak nodig
die tot stand moet komen in goed overleg tussen de consulenten van de gemeente en de
uitkeringsgerechtigden. Een aanpak die vergelijkbaar is met de aanpak in het kader van de WMO en
Jeugdzorg. Een integrale benadering moet er zorg voor dragen dat ook instrumenten die in het kader van de
WMO en Jeugdzorg beschikbaar zijn onderdeel gaan uitmaken van het Participatie-maatwerkpakket. Zo
zorgen we er voor dat de decentralisaties niet zullen verzanden in een administratieve herordening maar tor
echte verbeteringen voor mensen zullen gaan leiden.
De PvdA-fractie is er een groot voorstander van dat er bij de uitvoering van de Participatiewet een
onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds kandidaten die direct of met een steuntje in de rug weer aan
het werk kunnen en cliënten voor wie dit mogelijk zal zijn. En daarvoor maatwerk-arrangementen te
ontwikkelen. Daarover heeft de fractie aan het college schriftelijke vragen gesteld.

Ondertekening en naam, Petra Verhoef en Gerard Bovens, PvdA fractie

Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…)
(art. 37, derde lid Reglement van orde van de raad).

