Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1489856
Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder
Vaststellen van regionaal plan Werken aan Werk arbeidsmarktbewerking 2019/2022

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Het regionaal plan Werken aan Werk - arbeidsmarktbewerking 2019/2022 vast te stellen
(bijlage 1)
2. De matrix met zienswijzen vast te stellen (bijlage 2)
3. Voor de Regio € 624.579,- beschikbaar te stellen
4. Voor lokale inzet € 225.000,- te bestemmen
2. Inleiding
Het arbeidsmarktbewerkingsplan ‘Werken aan Werk’ is door de Regio Gooi en Vechtstreek
ontwikkeld samen met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, werkgevers- en
werknemersorganisaties. Gezamenlijk hebben deze partijen geconstateerd dat het -in de huidige
tijd- gewenste niveau van opleiding en competenties in veel gevallen niet aansluit op het
aanwezige kennis -en competentieniveau van de werkzoekenden van de gemeenten en het UWV.
Eind 2018 hebben de gemeenteraden ‘Werken aan Werk’ in concept ontvangen. In het nu
voorliggende definitieve plan zijn de zienswijzen van de raden verwerkt.
Het plan Werken aan Werk draagt bij aan de drie sporen van het gemeentelijk inclusief
arbeidsmarktbeleid, zoals deze ook in het College Uitvoeringprogramma staan beschreven: van
werk naar werk, van school naar werk, van uitkering naar werk. Voor meer informatie wordt u
verwezen naar het schema waarin de aansluiting van de maatregelen vanuit Werken aan Werk op
de ‘drie sporen’ wordt geschetst (bijlage 3) en naar een toelichting op de middelen voor de
huishoudelijke hulp toelage (bijlage 4).
3.

Beoogd effect
Met dit besluit stelt u budget beschikbaar voor uitvoering van de regionale en lokale maatregelen
op basis van het arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk.

4. Argumenten en onderbouwing
4.1 Arbeidsmarktbewerkingsplan is een wettelijke taak
Gemeenten hebben op grond van de Wet SUWI de verantwoordelijkheid om op het niveau van de
regionale arbeidsmarkt arbeidsmarktbewerkingsplannen op te stellen. In deze arbeidsmarktbewerkingsplannen geven gemeenten aan hoe zij inwoners (met een afstand tot de arbeidsmarkt)
aan het werk helpen. De regionale arbeidsmarktbewerkingsplannen zijn uitvoeringsplannen die
moeten inspelen op de kansen en ontwikkelingen binnen de regionale arbeidsmarkt.
Het voorliggend plan is samen met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, werkgevers- en
werknemersorganisaties ontwikkeld. De arbeidsmarktpartners hebben samen knelpunten en
kansen geanalyseerd en geformuleerd, en hebben samen de in het plan opgenomen
oplossingsrichtingen uitgewerkt.
4.2 Zienswijzen gemeenteraden zijn verwerkt in Werken aan Werk
Het conceptplan werken aan Werk is eind 2018 aan de gemeenteraden voorgelegd met het
verzoek om zienswijzen op het plan kenbaar te maken. Alle gemeenteraden hebben daarop
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gereageerd. De zienswijzen zijn zo veel mogelijk verwerkt in het plan ‘Werken aan Werk’ en/of van
reactie voorzien in de matrix (bijlage 2).
4.3 Budget is nodig voor regionale uitvoering van Werken aan Werk
Voor de bekostiging worden de resterende middelen voor de huishoudelijke hulp toelage ingezet
(project Schoonthuis). Deze HHT-gelden blijven bedoeld voor arbeidsmarktmaatregelen en zijn
met de vaststelling van het jaarrekeningresultaat Regio Gooi en Vechtstreek 2017 uitgekeerd aan
de gemeenten. De gemeente Gooise Meren heeft een bedrag van € 1.233.563,- ontvangen. Van dat
bedrag wordt € 624.579,- aan de Regio overgemaakt. (Terzijde wordt vermeld dat in bijlage 1 (het
plan) een bedrag van €632.647,- is berekend; op basis van recente herberekening is dit bedrag
verlaagd naar € 624.579)
4.4 Budget is nodig voor lokale uitvoering van Werken aan Werk
Het resterende deel kan lokaal worden ingezet en bedraagt €608.984,-. U wordt voorgesteld een
bedrag van € 225.000 in 2019 en 2020 te bestemmen voor lokale inzet. Een budget van € 50.000,wordt hierbij begroot voor de uitvoering en een bedrag van € 100.000,- voor extra (individuele)
trajecten. Op jaarbasis betreft dit € 150.000,-. In anderhalf jaar (de 2e helft 2019 en het hele jaar
2020) betekent dit een bedrag van € 225.000,-.
De besteding van het budget wordt als volgt toegelicht. Het is van belang om een herbeoordeling
van het bestand van uitkeringsgerechtigden te verrichten. De focus is in 2019 al gericht op de
groep statushouders met een bijstandsuitkering, maar ook is het van belang om iedereen in het
bestand te (her)beoordelen en een passende voorziening te bieden, gebruik makend van de extra
mogelijkheden die met Werken aan Werk worden ontwikkeld. Om daarop goed te kunnen
aansluiten is extra inzet nodig voor herbeoordelingen en daarmee is een bedrag van €50.000,gemoeid. Daarnaast is een jaarlijks budget van € 100.000 nodig om (extra) voorzieningen en
(innovatieve) trajecten te kunnen inzetten. In de loop van 2020 ontstaat meer inzicht in de kosten
van (uitbreiding van) voorzieningen en (scholings)trajecten in de jaren na 2020. Over de inzet van
middelen wordt aan u separaat een advies voorgelegd.
5. Houd rekening met en onderbouwing
5.1 Afbouwen Schoonthuis
Bij het ontwikkelen van het plan Werken aan Werk werd uitgegaan van een benodigd budget van
1.4 miljoen euro voor het (in verkleinde vorm) continueren van Schoonthuis. Inmiddels zijn de
ontwikkelingen van dien aard dat een versnelde afbouw van Schoonthuis wordt voorbereid met
een beëindiging per 1 april 2020. Daarvoor bestaan twee redenen:
(1) door het voor veel mensen goedkopere WMO-abonnementstarief (sinds dit jaar) zijn veel
klanten van Schoonthuis overgestapt naar WMO-voorzieningen. Tot 2019 was Schoonthuis voor
hen een goedkoper alternatief dan hun huidige geïndiceerde dienstverlening.
(2) door de snel toegenomen krapte op de arbeidsmarkt is het werkgelegenheidsinstrument
Schoonthuis niet langer nodig.
Met de aanbieders van Schoonthuis worden intensieve contacten onderhouden over de afbouw.
De aanbieders verwachten dat de werknemers die nu Schoonthuis uitvoeren in dienst blijven en
kunnen worden ingezet bij het uitvoeren van de geïndiceerde huishoudelijke hulp. Over de
resultaten en afbouw van Schoonthuis als ook over de resterende middelen wordt u in 2019
separaat nader geïnformeerd.
5.2 Resterende middelen
De gemeente Gooise Meren heeft van de resterende HHT-gelden een bedrag van € 1.233.563,ontvangen. Met onderhavig voorstel wordt u geadviseerd om € 624.579,- aan de Regio beschikbaar

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

Pagina 3 van 5

te stellen en €225.000,- voor lokale inzet. Dit betekent dat € 383.984,- als resterend bedrag van de
HHT-gelden in de reserve Sociaal Domein blijft zitten.
Het is van groot belang dat deze middelen beschikbaar blijven omdat middels het plan Werken aan
Werk meer mogelijkheden ontstaan om passende voorzieningen te bieden voor re-integratie van
uitkeringsgerechtigden en hun toeleiding naar werk. In de loop van 2020 ontstaat op basis van de
herbeoordelingen van het bestand van uitkeringsgerechtigden en door de uitvoering van Werken
aan Werk meer inzicht over de kosten van verdere maatregelen en wordt u nader geadviseerd over
de benodigde middelen na 2020.
Hierbij wordt ook vermeld dat vanuit het rijk in 2020 extra impulsgelden beschikbaar komen van 2
miljoen euro per arbeidsmarktregio. Om voor dat bedrag in aanmerking te komen moet een
arbeidsmarktregio een bestedingsplan indienen bij het Rijk. Daartoe heeft de Regio in afstemming
met de regionale gemeenten en arbeidsmarktpartners het plan ‘Perspectief op Werk’ ontwikkeld.
Dit plan sluit aan op Werken aan Werk. U wordt t.z.t. geïnformeerd over het rijksbesluit op het plan
Perspectief op Werk, naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar.
6. Duurzaamheid
Het plan Werken aan Werk is er in alle gevallen op gericht om werkgelegenheid zo duurzaam
mogelijk te maken. Het gaat om maatregelen voor het creëren van bijvoorbeeld een betere match
tussen opleidingen en de arbeidsmarkt; tussen het Werkgeverservicepunt en werkgevers; tussen
werkzoekenden en vacatures. Duurzame plaatsing van werkzoekenden staat voorop.
7. Financiële onderbouwing
De gemeente Gooise meren heeft van de resterende HHT-gelden een bedrag van € 1.233.563,retour ontvangen en toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Dit bedrag is ruim voldoende om
de in het voorstel genoemde bedragen te dekken.
8. Communicatie en participatie
Bij het uitrollen van de diverse maatregelen en projecten vindt communicatie en participatie plaats
met de diverse gremia die per project betrokken zijn. Daarbij zijn ook Het Beraad Gooise Meren en
de Adviesraad Werk en Inkomen betrokken.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
- Het Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein coördineert de uitvoering van Werken aan
Werk.
- Er wordt via de Regio een projectleider ingezet voor de uitvoering
- De Regio levert jaarlijks voortgangsrapportages op met een uiteenzetting van de behaalde
resultaten. Bij dergelijke voortgangsrapportages worden eventueel ook voorstellen voor bijstelling
gevoegd.
- Naast de jaarlijkse rapportages worden de resultaten regelmatig gevolgd door het
portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen. Op ambtelijk niveau gebeurt dit binnen het
directieoverleg en het uitvoeringsoverleg Sociaal Domein.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,
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D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
1. het regionale plan Werken aan Werk – arbeidsmarktbewerking 2019/2022 (ter vaststelling)
2. de matrix met zienswijzen (ter vaststelling)
3. schema van de diverse programma’s (ter informatie)
4. toelichting op HHT-gelden (ter informatie)
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Vaststellen van regionaal plan Werken aan Werk - arbeidsmarktbewerking
2019/2022’ met zaaknummer 1489856 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1.
Het regionaal plan Werken aan Werk - arbeidsmarktbewerking 2019/2022 vast te stellen
(bijlage 1)
2.
De matrix met zienswijzen vast te stellen (bijlage 2)
3.
4.

Voor de Regio € 624.579,- beschikbaar te stellen
Voor lokale inzet € 225.000,- te bestemmen

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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