A

AMENDEMENT
Naar aanleiding van agendapunt: 6.4

Onderwerp: Zienswijze MGR - Kaderbrief 2022 - Budgetoverheveling en oprichting stichting

De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op 28 januari 2021;
Gehoord de beraadslaging, overwegende, dat:
1.

De gemeenteraad van Druten het Algemeen Bestuur van de MGR middels een brief de
zienswijze van de gemeenteraad van Druten wil informeren op de kaders van MGR begroting
2022, de budgetoverheveling en de oprichting van een stichting (detacheringsfaciliteit).

2.

De gemeenteraad van Druten op hoofdlijnen zich kan vinden met de inhoud van de zienswijze
op de kaderbrief en andere stukken met uitzondering van de punten onder het kopje
‘Budgetoverheveling’.

3.

De MGR het geprognotiseerde overschot van de Participatiebudget ad €1,8 miljoen deels
(€0,9 miljoen) wil overhevelen naar 2021 en wil inzetten voor een eenmalige uitbreiding van de
dienstverlening op een tweetal terreinen te weten: een 100-banenplan en verbreding van de
doelgroep (TOZO) en uitbreiding van meer kandidaten bij Werkbedrijf dan afgesproken.

4.

Door de indieners van dit amendement gehecht wordt aan verantwoorde besteding van
gemeenschapsgeld.

5.

De gemeenteraad van Druten onder strikte voorwaarden de budgetoverheveling van € 600.000
voor het 100-banenplan zal ondersteunen indien:
 De kandidaten uitstromen naar duurzame arbeid (met inzet van scholing);
 Voorkomen wordt dat er een draaideur-effect ontstaat waarbij kandidaten kortdurend
uitstromen en terugvallen op de Participatiewet.

6.

De gemeenteraad van Druten de budgetoverheveling van €300.000 voor verbreding van de
doelgroep (TOZO) en uitbreiding van meer kandidaten bij Werkbedrijf dan afgesproken
(4.200 kandidaten) niet zal ondersteunen.
Wegens het feit dat de groep ZZP’ers:
 Niet automatisch valt onder de doelgroep van het WerkBedrijf;
 Al door gemeenten actief worden benaderd en gericht hulp krijgen o.a. op het gebied van
schuldhulpverlening;
 Zich voor omscholing(svouchers) en heroriëntatie kunnen melden bij het regionale
Leerwerkloket en het Leerwerkloket voor deze dienstverlening provinciale subsidies
ontvangt;
 Naar Van-Werk-Naar-Werk (VWNW) begeleidt kunnen worden door regionale
mobiliteitsteams (UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, SBB, OCW) als onderdeel van de
aanpak aanvullende crisisdienstverlening met financiering vanuit het Rijk.

Besluit:
Het voorgestelde besluit te vervangen door:

A

1. De zienswijzen op de kaders van de MGR Begroting 2022, budgetoverheveling en oprichting stichting
(detacheringsfaciliteit) gewijzigd vast te stellen door de tekst onder punt 12 punt 13 te vervangen door:

Budgetoverheveling:
12. We ondersteunen de budgetoverheveling van €600.000 voor het 100-banenplan. Wij vinden dat wel
een forse investering gelet op de grootte van de doelgroep. Daartegenover staat wel uitstroom.
Daarom willen we dat:
– De kandidaten (met inzet van scholing) uitstromen naar duurzame arbeid;
– Voorkomen wordt dat er een draaideur-effect ontstaat waarbij kandidaten kortdurend uitstromen en
terugvallen op de Participatiewet.
Het behoud van werk dat bij een groot deel van onze kandidaten past, is voor ons het belangrijkste
argument. Wij zien in de periodieke rapportages graag de beleidsmatige verantwoording (op niveau van
in- en uitstroom van aantal kandidaten), het verloop en de (financiële) resultaten van uw inzet voor deze
groep kandidaten terug.
13. Wij ondersteunen de budgetoverheveling van €300.000 voor extra dienstverlening TOZO en de
uitbreiding van het aantal kandidaten bij het WerkBedrijf in 2021 niet om de volgende redenen:
De groep ZZP’ers:
 Valt niet automatisch onder de doelgroep van het WerkBedrijf;
 Worden al actief door gemeenten benaderd en krijgen gericht hulp o.a. op het gebied van
schuldhulpverlening;
 Kunnen zich melden bij het regionale Leerwerkloket voor omscholing(svouchers) en
heroriëntatie (het Leerwerkloket ontvangt voor deze dienstverlening provinciale subsidies).
 Kunnen naar Van-Werk-Naar-Werk (VWNW) begeleid worden door de regionale mobiliteitsteams
(Vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, SBB, OCW) als
onderdeel van de aanpak aanvullende crisisdienstverlening met financiering vanuit het Rijk.

En gaat over tot de orde van de dag.
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