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Investeringsplan meeriarenbeleidskader Werk en Wederkerigheid

Geachte leden van de raad,
In februari en juni van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de start en voortgang van het
Investeringsplan. In dit plan hebben wij de zeer stevige ambitie opgenomen om 350 mensen extra
uit de bijstand te laten uitstromen en zo het tekort op het inkomensdeel terug te brengen. Voor
deze opgave heeft u € 3,8 miljoen beschikbaar gesteld.
Wij willen u hierbij graag informeren over de effecten van het investeringsplan en de tot nu toe
gerealiseerde resultaten welke zijn vastgelegd in de 2e voortgangsrapportage, tot en met augustus
2015. Deze rapportage treft u aan in de bijlage.
Positieve trend in volume is zichtbaar
De acties uit het investeringsplan hebben een duidelijk effect gehad op de daling van het aantal
uitkeringen.
In 2015 is het aantal bijstandsuitkeringen in Emmen, in tegenstelling tot Nederland, gedaald. Uit
onderstaande tabel blijkt dat de daling -0,5% bedroeg, tegen 2,3% in Nederland. Daarmee lijken de
extra inspanningen ook resultaat op te leveren.
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Er is ook een duidelijke kentering in het volume zichtbaar: vergeleken metjanuari is de stand in
augustus lager, terwijl in voorgaande jaren er juist sprake was van een volumestijging in dezelfde
periode (januari-augustus).

Verwachting ten aanzien van doelstelling en verder vervolg
In april 2015 zijn we gestart met de uitvoering van het Investeringsplan. De praktijk leert dat de
acties, die in het investeringsplan zijn opgenomen, voorbereidingstijd nodig hebben. De meeste
acties beginnen nu hun vruchten af te werpen.
De ambitie is om met het Investeringsplan eind 2015 een bijstandsvolume te realiseren van 3.340
uitkeringen. Op dit moment (eind augustus 2015) is de stand 3.542. Al onze inspanningen zijn
erop gericht om de ambitie te halen. Dit doen we door het investeringsplan te continueren en
aanvullende acties in te zetten. Het is realistisch om ervan uit te gaan dat dit eind dit jaar leidt tot
een verdere volumedaling van 100. Hiermee is de ambitie in 2015 niet volledig gerealiseerd. De
prognose is dat we dit in de eerste maanden van 2016 alsnog gaan halen.
Het Investeringsplan zorgt niet alleen voor het realiseren van meer uitstroom, maar leidt ook tot
een versterking van de samenwerking in de keten met Economie. Op basis van de huidige
resultaten is de verwachting dat we met dit Investeringsplan de trend in positieve zin hebben
gekeerd en constructieve stappen hebben gezet voor een blijvend lager bijstandsvolume in de
toekomst.

In de gecombineerde vergadering van de commissies BME en SAMvan 15 oktober aanstaande
wordt u nader geïnformeerd over de voortgang van het Investeringsplan.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesec aris,

- Oosting

