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Onderwerp: Toezeggingen (op gebied werk en inkomen) uit junicyclus 2015 

Portefeuillehouder: F.H.T. Langeveld 

Datum: 6 oktober 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Tijdens de raadsbijeenkomsten in juni 2015 hebben wij drie toezeggingen op het gebied van 

werk en inkomen gedaan. Dit betrof het inzicht in de feitelijke inzet van de stimuleringspremie, 

de ondersteuning aan mensen die langdurig een bijstanduitkering ontvangen en de 

informatievoorziening aan bijstandgerechtigden over scholingskosten. Deze raadsmededeling 

gaat in op de drie genoemde punten. 

 

Kern van de boodschap 

 

Feitelijke inzet stimuleringspremie 

De stimuleringspremie is gericht op bijstandgerechtigden die er in slagen om gedeeltelijk of 

volledig bijstandonafhankelijk te raken door een betaalde baan te verkrijgen. De regeling loopt 

van 1 juni 2015 tot en met 31 december 2015. Aan het eind van deze periode wordt de 

regeling heroverwogen. Ten behoeve van de heroverweging wordt inzichtelijk gemaakt hoe 

vaak de stimuleringsregeling feitelijk is ingezet. In december 2015 ontvangt u deze informatie. 

 

Ondersteuning aan mensen die langdurig een bijstanduitkering ontvangen 

Tijdens de raadsbijeenkomst in juni is gevraagd naar de inzet die we als gemeente leveren om 

mensen uit het ‘granieten bestand’ van de Participatiewet te activeren. De beleidskaders voor 

activering en arbeidsondersteuning volgens de Participatiewet zijn vastgelegd in de re-

integratieverordening Participatiewet gemeente Doetinchem 2015 en het Uitvoeringsplan 

Participatiewet 2015-2018 gemeente Doetinchem. De ondersteuning van inwoners met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt en beperkte arbeidsmogelijkheden maakt hier onderdeel van 

uit. Conform dit beleid zetten we voor inwoners die langdurig een bijstanduitkering ontvangen 

een breed palet aan instrumenten in. De inzet van ondersteuning is afhankelijk van de 

mogelijkheden, beperkingen en individuele situatie van de inwoner; er is altijd sprake van 

individueel maatwerk. Wanneer er sprake is van een substantieel verdienvermogen, zetten we 

bijvoorbeeld arbeidsbemiddeling, langdurige loonkostensubsidie, jobcoaching en 

werkplekaanpassingen in. Voor deze groep mensen gaat het vaak om intensieve en langdurige 

ondersteuning. Wanneer loonvormende arbeid niet mogelijk is, richten we ons op activering 

en participatie. Voorbeelden hiervan zijn vrijwilligerswerk en de ondersteuning en trajecten bij 

Kringloop Aktief, Pauropus in de stad en de Stadskamer. We zoeken zoveel mogelijk 

aansluiting bij sociale netwerken, lokale initiatieven en activiteiten in de buurt en wijk. 

De samenwerking tussen het Werkplein, Zorgplein en Buurtplein blijkt zeker bij de 

ondersteuning van inwoners die langdurig een bijstanduitkering ontvangen van waarde. In dit 

verband is het het vermelden waard dat we in gemeente Doetinchem samen met inwoners, 

werkgevers, zorgaanbieders en diverse lokale initiatieven een ontwikkeltraject zijn gestart om 

samen invulling te geven aan een integrale aanpak van zinvolle daginvulling in de brede zin van 

het woord.  
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Samen zoeken we onder meer naar kansen om de raakvlakken tussen zorg (Wmo) en werk 

(Participatiewet) zo goed mogelijk te benutten. Naar verwachting kunnen de eerste resultaten 

hiervan begin 2016 met u worden gedeeld. 

 

Informatievoorziening over scholingskosten 

De afdeling werk en inkomen communiceert op allerlei manieren met de doelgroep van de 

Participatiewet. Naast de persoonlijke gesprekken en de communicatie per brief gericht aan de 

individuele burger communiceren wij via nieuwsbrieven, internet etc. Momenteel wordt de 

informatievoorziening aan mensen in de bijstand voor het verkrijgen van een 

onkostenvergoeding en scholingsvergoeding tijdens de workshop in het leerwerkcentrum 

aangeboden. Deelnemers krijgen de ruimte om zelf met initiatieven te komen die leiden tot 

bijstandsonafhankelijkheid. Eventuele voorstellen van personen in de bijstand worden, 

individueel, op basis van arbeidsmarktrelevantie beoordeeld.  

 

Wij hebben ervoor gekozen om de informatievoorziening op het terrein van scholingskosten 

uit te breiden. Aanvullend op de huidige gerichte informatievoorziening nodigen wij al onze 

klanten voortaan uit om voorstellen te doen die leiden tot uitstroom naar werk.  

 

Verdere toelichting (bevoegdheid, informatieplicht etc.) 

In uw raadsvergadering van 25 juni 2015 hebt u in ruime meerheid de motie ‘’oproep aan de 

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om extra budget’’ aangenomen. 

De brief aan de staatssecretaris mw. Klijnsma en de brief aan de VNG bieden wij u als bijlagen 

aan. Hiermee hebben wij uitvoering gegeven aan uw motie.  

 


