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Correctie raadsbrief Investeringsplan meerjarenbeleidskader Werk en Wederkerigheid

Geachte leden van de raad,
Op 19 februari 2015 hebben wij u de raadsbrief 'Investeringsplan meerjarenbeleidskader Werk en
Wederkerigheid' met kenmerk 15.020618 doen toekomen. Deze raadsbrief is in uw vergadering ook
uitgedeeld. In uw vergadering werd een verschrijving geconstateerd in deze raadsbrief betreffende de extra
aantallen uit de Participatiewet te stromen mensen. Deze verschrijving hebben wij in bijgaande raadsbrief
gecorrigeerd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Investeringsplan meerjarenbeleidskader Werk en Wederkerigheid

Geachte leden van de raad,
Voor de bekostiging van bijstand stelt het Rijk aan gemeenten middelen beschikbaar. Deze middelen zijn voor
Emmen niet toereikend. We leggen daar jaarlijks op toe. Momenteel is dat voor Emmen circa € 2,5 miljoen.
Voor de verdeling van de middelen maakt het Rijk gebruik van een verdeelmodel. Deze heeft het Rijk
recentelijk vernieuwd. Dit nieuwe model is extra nadelig voor Emmen. Vanaf 2016 zal het jaarlijks tekort naar
verwachting oplopen tot €4 miljoen.
Slaagt Emmen er in om dit jaar naast de reguliere aantallen 350 mensen extra uit de bijstand te laten
uitstromen, dan betekent dit dat we tot en met 2018 binnen de marge van de in de begroting opgenomen
bedragen kunnen blijven.
Zonder deze extra uitstroom zal het tekort tot en met 2018 met ongeveer € 6 miljoen extra stijgen. Tijdens de
informatiebijeenkomst van uw raad op 21 januari jongsleden is hierover ook mededeling gedaan. Deze opgave
van 350 extra in 2015 bestaat uit de 150 structureel zoals vermeld in het Meerjarenbeleidskader
Participatiebeleid, aangevuld met 200 incidenteel in 2015.
Wij staan derhalve voor de stevige opgave om dit jaar nog 350 mensen extra uit de bijstand te laten
uitstromen. De belangrijkste voorwaarde om dit te realiseren, is het vinden van extra vacatures. Om het
bijstandsniveau te laten dalen met 350 zijn, bij een matchingspercentage van 50%, 700 extra vacatures van
bedrijven nodig. In deze economisch moeilijke omstandigheden, vraagt dat om rigoureuze maatregelen.
Het college stelt voor € 3,8 miljoen euro vrij te maken voor deze opgave. Dit bedrag is nodig om het tij te
keren en te zorgen voor een stabielere situatie in de toekomst. Hiervan wordt € 1,4 miljoen direct beschikbaar
gesteld uit het Werkdeel 2015. Wij zullen u vragen het overige budget gefaseerd beschikbaar te stellen, zoals
toegelicht in de bijlage.
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Het college gaat per direct met een nieuwe, onorthodoxe aanpak aan de slag, zodat er daadwerkelijk meer
mensen uit de bijstand kunnen uitstromen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op werkgevers,
uitkeringsgerechtigden, ketenpartners en de gemeentelijke Organisatie. Daadkracht is het sleutelwoord.
Met zo min mogelijk regels, zo praktisch mogelijk te werk gaan:
• meer inzet op acquisitie richting de bedrijven in onze regio en het sluiten van een lokaal sociaal akkoord;
• actieve werkgeversbenadering. Wij bieden hen onder andere een ontzorgingspakket aan met een waarde
van maximaal €5.000 per uitkeringsgerechtigde;
• actieve klantbenadering. Zij krijgen een investeringsbudget met een waarde van maximaal € 2.500 ten
behoeve van uitstroom naar regulier werk of we verstrekken hen een premie van € ioo per maand
gedurende een bepaalde periode, zodat zij gemotiveerd worden een parttime baan te nemen;
• gebruik te maken van ideeën, projecten en experimenten van ketenpartners en de gemeentelijke
Organisatie met het doel om mensen te laten uitstromen naar regulier werk, waarvoor mogelijk een budget
beschikbaar kan worden gesteld.
Intensiveren van de bestaande aanpak op de volgende onderdelen:
• instroombeperking, waarbij onder andere gedacht wordt aan de inzet van Work First (diagnosetraject
TDC) en instroombeperking WW;
• scholing, bij voorkeur de combinatie leren en werken;
• extra handhaving en intensivering van klantencontact;
• uitvoering van Vierkant voor Werk en het actiedocument grensoverschrijdende arbeidsmarkt.
Bovenstaande acties zullen op zo kort mogelijke termijn nader uitgewerkt en uitgevoerd worden. Over de
voortgang wordt u periodiek geïnformeerd.
In de bijlage is informatie opgenomen over de financiële dekking van het investeringsplan,
waarbij ook wordt ingegaan op de bevoegdheden van uw raad inzake de beschikbaarstelling van deze
budgetten.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
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Bijlage 1:
Dekking van de kosten van het investeringsplan 2015
Het investeringsplan zal in 2015 worden uitgevoerd. De kosten van het investeringsplan zijn € 3.820.000.
Deze kosten worden als volgt gedekt:
a. Middelen Werkdeel 2015 ad € 1.459.000
b. Middelen Werkdeel 2016 ad €1.204.000 met voorfinanciering uit de VAR
c. Middelen uitvoeringskosten 3D's ad € 130.000
d. Middelen contract EMCO/TDC ad € 80.000
e. Middelen rekeningresultaat 2014 EMCO ad € 140.000 Middelen rekeningresultaat 2014 afdelingen PAR
en WRK ad €146.000
Algemene
middelen ad € 661.000.
f.
Het bedrag onder a. is direct beschikbaar
De bedragen onder b t/m d zullen middels begrotingswijziging beschikbaar gesteld moeten worden (april
2015)

De bedragen onder e t/m f zullen bij besluitvorming over de resultaatbestemming bij de JR 2014 beschikbaar
gesteld moeten worden (mei 2015)
Het bedrag onder g. zal bij belsuitvorming over de Kadernota beschikbaar gesteld moeten worden (Juni 2015)
ad a/b. Middelen Werkdeel 2015/2016
Het budget Werkdeel 2015 is reeds door uw raad bij de begroting 2015 beschikbaar gesteld en kan worden
ingezet voor het investeringsplan.
Om de ruimte in het Werkdeel 2016 aan te kunnen wenden zal worden voorgesteld om in 2015 een tijdelijke
voorziening te treffen uit de VAR die zijn dekking vindt in het nog niet ingevulde deel van het W-deel 2016.
Dit kan door in 2015 de VAR aan te spreken en in 2016 uit het nog niet ingevulde deel van het W-deel aan de
VAR te doteren tot hetzelfde bedrag. Het karakter van het re-integratiebudget maakt dit mogelijk.
ad c. Middelen uitvoeringskosten SD's
Voor uitvoeringskosten 3D's zijn reeds middelen beschikbaar gesteld; een deel van deze middelen
(€ 130.000) heeft een overlap met dit investeringsplan. De middelen voor de 3D's zijn reeds door de raad
beschikbaar gesteld.
ad d. Middelen contract EMCO/TDC
Een bedrag van € 80.000 kan worden toegerekend aan het contract met de EMCO/TDC (het contract van
€ 1,8 miljoen waarvoor de EMCO/TDC een aantal prestaties moet leveren). Dit betreft een nadere invulling
van de besteding van het Werkdeel 2015, De middelen voor het werkdeel 2015 zijn reeds bij de begroting 2015
door de raad beschikbaar gesteld.
ad e. Middelen rekeningresultaat 2014 EMCO
De EMCO boekt over 2014 een voordelig rekeningresultaat, hetgeen de gemeente Emmen een voordeel geeft
van
€ 140.000. Dit bedrag zal als resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2014 worden ingediend ten
behoeve van inzet voor het investeringsplan. De raad neemt hierover in mei 2015 een besluit.

ad f. Middelen rekeningresultaat 2014 afdelingen PAR en WRIK
Er is gekeken of de afdelingen Participatie en Werk ook nog andere eigen middelen kunnen inzetten. In beeld
daarbij is het rekeningresultaat 2014 afdelingen Participatie en Werk op diverse beleidsterreinen (dus
exclusief het resultaat op de bedrijfsvoering, want dit gaat naar de reserve eenmalige kosten), hetgeen als
resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening zal worden ingediend. Voor de afdeling Participatie is dit
een bedrag van € 146.190 en voor de afdeling Werk een bedrag van € o. De raad neemt hierover in mei 2015
een besluit.
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ad g. Algemene middelen
Als sluitpost voor de dekking hebben we de algemene middelen ad € 661.000. Getracht is het beroep op de
algemene middelen zoveel mogelijk te beperken. Over het beschikbaar stellen van dit bedrag neemt de raad
bij de kadernota 2015 een besluit.
Het hiervoor genoemde is als volgt samen te vatten:
Dekking

Bedrag

Werkdeel 2016, voorfinanciering VAR

1.459.000
1.079.000

Werkdeel 2016, voorfinanciering VAR

125.000

Uitvoeringskosten 3D's
Contract EMCO/TDC
Rekeningresultaat 2014 EMCO

130.000

Werkdeel

2015

Rekeningresultaat 2014 afdelingen PAR
en WRK
Algemene middelen
Totaal

80.00o
140.000
146.000

661,000

Bevoegdheid raad
Nee
Ja, voor wat betreft
voorfinanciering
Ja, voor wat betreft
voorfinanciering +
besluit over ingroei
Ja
Ja
Ja

Beslismoment
Besluit begrotings
wijzigingen
(april 2015)
Kadernota 2015
(juni 2015)

Jaarrekening 2014
(mei 2015)
Jaarrekening 2014
Ja
(mei 2015)
Kadernota 2015
Ja
(juni 2015)

3.820.000

Door de keuze te maken om de nog resterende besteedbare ruimte in het Werkdeel ad. € 2.663.000 volledig
in te zetten voor de financiering van het investeringsplan uit het re-integratiebudget 2015 en 2016 is het goed
om te benoemen dat een aantal posten, die nader ingevuld moeten worden in het kader van het MJBK 'Werk
en Wederkerigheid', maar nog niet op geld zijn gezet, uit andere bronnen gefinancierd moet worden dan het
re-integratiebudget. Het gaat hierbij onder meer om:
1. De kosten voor (het opstarten) van een sociaal uitzendbureau.
2. Dat de middelen zoals die nu zijn opgenomen in het re-integratiebudget de middelen zijn die minimaal
vereist zijn om het wettelijk kader van de SUWI-wetgeving uit te voeren (geld dat nodig is om een
basispakket aan voorzieningen voor de werkgevers te organiseren). De verwachting is dat hiervoor meer
kosten gemaakt moeten worden.
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De kosten van het investerings1an 2015 gerelateerd aan de dekking
Zoals aangegeven bedraagt de investering €

3.820.000. De opbouw van deze investering gerelateerd aan de

dekking is in het overzicht hierna weergegeven.

Acties

Instrumenten

Meer werk

Acquisitie

Werkgeversbenadering

Ontzorgingspakket

Kosten

Dekking

_____________
90.000

reintegratiebudget

140.000

reintegratiebudget

werkgever max
€5.000

Vacatures binnen halen

1.983.000

2.500.000

Premie

146.000

reintegratiebudget

rek.resultaat 2014 WISK/PAR
371.000

aigmene middelen
Inzet communicatie

Marketing

100.000

algemene middelen

350.000

reintegratiebudget

Middelen
Klantbenadering

Premie parttimers

Premie
Investeringsbudget
Max C 2.500

100.000

reintegratiebudget

Investeringsbudget

Aanpak eigen

Budget projecten

50.000

organiaatte/ketenpartnera

Experimenten

Budget

algemene middelen

Max C 1.000
Intensivering huidige
aanpak
Inzet op scholing

Extra

Geen extra kosten

n.v.t.

80.000

algemene middelen

arbeidsmarktgerichte
scholing (lobby)
Combinatietrajecten
School firstaanpak
Instroom beperking WW

Voorlichting
Project

Inzet Work First

Poort Programma

80.000

Binnen bestaand contract EMCO/'1'DC

Meldingsplicht
Intensivering

Screening/ken je klant

klsntencontact

Meldingsplicht

80.000

030.000 uitvoeringskosten

3D's

Aanpak niet willers
Coaching/opleiding

5o.000 opleiding/coaching

medewerkers
Intensiveren handhaving

Screening

6o,000

algemene middelen

rechtmatigheid
Huisbezoeken

resultaatbeatemmingsvooratel Emco

