IV.A.1

Amendement
Onderwerp: amendement niet uitkeringsgerechtigde mensen zonder werk.
De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 6 november 2013,
Overwegende dat:
• het landelijk bepaald is dat de mensen zonder werk geen bijstandsuitkering krijgen
wanneer ze een eigen woning bezitten;
• deze bepaling ook mensen treft die nu hun baan zijn kwijtgeraakt maar wel hun hele leven
gespaard en gewerkt hebben om in een eigen huis te wonen;
• deze mensen niet altijd in de omstandigheden zijn zelf naar werk te zoeken;
• deze mensen noch bij het UWV noch bij de gemeente terecht kunnen met hun hulpvraag
(het zoeken naar een nieuwe baan / re-integratie);
• er in Weert niet van deze landelijke bepaling wordt afgeweken;
• deze mensen daarom niet in aanmerking komen voor re-integratietrajecten terwijl mensen
die wél een bijstandsuitkering krijgen hiervoor wél in aanmerking komen;
• deze mensen in ieder geval geholpen zouden moeten worden bij het vinden van een baan
en daarmee hun opgebouwd bezit zoveel mogelijk behouden blijft;
• dit ook als preventie gezien kan worden tegen “het uiteindelijk, onnodig, in de bijstand
terechtkomen” en daarmee het ten laste gaan komen van het participatiebudget van de
gemeente;
• er in het verleden door de raad is uitgesproken om met de werk naar werk-gelden
meerdere doelgroepen te bedienen;
• mensen zonder werk én zonder uitkering ook gezien moeten worden als doelgroep en
daarom in de projectaanpak een plaats moeten krijgen of in aanmerking moeten komen
voor re-integratie,
Van mening zijnde dat:
• re-integratie ook ingezet moet worden voor niet-uitkeringsgerechtigde mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en de wil om te werken;
• in de begroting een innovatief budget WWB is opgenomen (blz.147);
• innovatief geld dus ook innovatief ingezet kan worden en niet automatisch bij werk.kom
terecht hoeft te komen,
Wijzigt de begroting als volgt:
• in de begroting 2014 een bedrag ter grootte van € 75.000 beschikbaar te stellen voor
innovatieve re-integratietrajecten ter ondersteuning van mensen zonder werk en zonder
uitkering met een eigen woning, die nu op geen enkele wijze voor re-integratie in aanmerking
komen;
• dit bedrag in 2014 te bekostigen uit “de voorziening innovatiebudget WWB” en op te nemen
onder prioriteiten 2014,
En draagt het college op:
• de groep mensen zonder werk en zonder uitkering met een eigen woning en op zoek naar een
baan actief te benaderen;
• de raad vóór 1 april 2014 te informeren over de te kiezen aanpak waarbij het streven moet zijn
in 2014, 20 nieuwe trajecten uit te voeren met name gericht op werkzoekenden met een
afstand tot de arbeidsmarkt en de wil om te werken;
• de aanpak van het traject eind 2014 te evalueren.
en gaat over tot de orde van de dag.
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