MOTIE particiapatiebudget

De Raad van de gemeente Harderwijk bijeen op 21 april 2016, behandelend de
Themarekening 2015:
Constaterende dat:
 De Centrale Raad van Beroep geoordeeld heeft dat het
participatiebudget 2009 ten onrechte door het ministerie van SZW is
teruggevorderd.
 Er daardoor een bedrag van ruim 1.1 miljoen aan Harderwijk is
terugbetaald.
 Participatie een belangrijk en urgent beleidsveld is in het sociaal domein.
 Bij behandeling van de visie met de titel arbeidsmarktbeleid in de
commissie Beleid Algemeen is aangegeven door wethouder van de Wal
dat er zonder extra budget getemporiseerd gaat worden op dit
belangrijke beleidsthema.
 Ook in andere beleidsstukken op het integrale domein participatie,
economie, werkgelegenheid, armoedebestrijding meermaals is
aangegeven dat er voor onderdelen niet genoeg budget is.
 We nog onvoldoende zicht hebben op de consequenties van de nieuwe
participatiewet voor mensen met een beperking.
 De oorspronkelijke € 840.000 destijds uit de algemene middelen aan het
rijk is terugbetaald, maar dus een sociale bestemming had.
Overwegende dat:





Harderwijk iedereen wil laten meedoen
Armoede het best bestreden wordt door participatie op de arbeidsmarkt
Werk en toeleiding naar werk prioriteit 1 zou moeten hebben.
Temporiseren daarom te allen tijde voorkomen moet worden, temeer
daar dit beleidsveld al maanden achterstand heeft opgelopen door
gebrek aan menskracht.

 De gunstige financiële positie van Harderwijk geen enkele aanleiding
geeft om door verdere vertraging de kans te lopen dat mensen langer
dan nodig van een uitkering afhankelijk zijn .
 De huidige tijdslimieten op jobcoaching en andere vormen van
begeleiding naar arbeid niet voldoende kunnen blijken voor een deel van
de mensen met een beperking, terwijl zij wel gebaat zijn bij een reguliere
plek in het arbeidsbestel.
 Het hele sociale domein een financiële krachtsinspanning vraagt van de
gemeente waarvoor we een bestemmingsreserve hebben gecreëerd.
Maar waarbij niet zeker is of deze reserve op termijn voldoende is om
het sociale gezicht van Harderwijk naar behoren te financieren.

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders om:
1. € 840.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve WMO/Sociaal
domein.
2. Bij de Kadernota 2017-2020 het restant teruggestort participatiebudget
deels in te zetten voor alle projecten en concrete plannen gericht op
arbeidsmarkt en participatie van mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt die tot op heden wegens beperkt budget niet zijn
uitgevoerd of uitgewerkt, alsnog in traject te zetten met het benodigde
budget.
3. Tevens een fonds te creëren van het dan nog resterende budget dat kan
voorzien in extra middelen als de reguliere budgetten en afspraken niet
(meer) voorzien in opleiding of coaching voor mensen met een
beperking, die met extra langdurige ondersteuning, opleiding of
aanpassingen wél zich in een baan kunnen handhaven. Dus zorg op maat
waar huidige regelingen niet voldoen.
4. Dit fonds te handhaven totdat duidelijk is dat er in Harderwijk niemand
door beleidsbeperkingen in de kou staat.
En gaat over tot de orde van de dag,
PvdA,
Zehra Sariaslan

