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MOTIE uitkeringsgerechtigden in beeld

De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 2 juli 2019,
gelezen de jaarstukken 2018 en gehoord wethouder Lianne Smit-Volkers,

Constaterende dat:

de rijksoverheid verwacht dat gemeenten alle mensen die kunnen werken, maar daarbij
ondersteuning nodig hebben, ondersteuning bieden zodatzij aan de slag kunnen gaan;

er ook uitkeringsgerechtigden jonger dan 55 op 31-12-2018 binnen de groep van 80 mensen in
Waalre zaten die nog niet ingedeeld waren;

per 25 juni 2019 nog steeds 24 mensen van die groep van B0 niet ingedeeld waren in het
economische of in het maatschappelijke bestand;

de gemeente op de website onder het kopje'Re-integratieverplichting'vermeldt: 'Zodra u een
uitkering aanvraagt begint ook direct de re-integratieverplichting. U moet alles doen binnen uw
vermogen om weer een eigen inkomen te verwerven. De gemeente helpt u hierbij';

Overuvegende dat:

' de gemeente werkzoekenden die nog niet ingedeeld zijn in het economische bestand niet kan
helpen met efficiënte ondersteuning naar werk;

' het voor inwoners langer dan een jaar kan duren voordat zij ingedeeld worden in het
economische of maatschappelijke bestand;

' het een demotiverend effect kan hebben op werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben als
verwachte hulp lang op zich laat wachten;

' de gemeente Waalre preventief en flexibel inspelend op behoeftes van inwoners wil werken

' inwoners die sneller nodige ondersteuning van de gemeente krijgen eerder en meer kans hebben
op succesvolle re-integratie en dus op meer zelfredzaamheid'

. dit tevens de gemeente kosten kan besparen;

' de raad beter geïnformeerd kan worden over de uitkeringsgerechtigden in Waalre;

Verzoekt het college:

' zorg te dragen dat inwoners binnen twee maanden na toekenning van een bijstandsuitkering
ingedeeld zijn in het maatschappelijke of economische bestand en zorg te dragen dat binnen
deze periode onderzocht is - bij mensen in het economische bestand - óf zij ondersteuning naar
werk nodig hebben en welke ondersteuning dit is;

' zorg te dragen dat vervolgens deze ondersteuning zo spoedig mogelijk wordt gegeven;

' de raad per kwartaal te informeren over het bestand uitkeringsgerechtigden en wat daarbinnen
speelt.

Namens de Waalre,

a

a

I

o

J

n€r B s ren QooL €N I s rEn4€..-r aéóêív U g(cr oA €€cJ


