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Amendement versterking re-integratie werkzoekende Maassluizers
De Raad van de gemeente Maassluis, in vergadering bijeen op 8 november 2017,
overwegende dat,
Stroomopwaarts sinds 1 juli 2015 verantwoordelijk is voor de re-integratie van Maassluizers die

•

afstand tot de arbeidsmarkt hebben;
•

dat het aantal mensen in een participatiewetuitkering in Maassluis afgelopen maanden daalt,
maar de 2,5 jaar daarvoor is opgelopen en daarmee ondanks de aantrekkende economie hoger
ligt dan in 2014;

•

dat er tegelijkertijd sprake was van onderbesteding in de uitgaven van re-integratiemiddelen bij
Stroomopwaarts; dat er sinds jaar en dag een 'dukdalfploeg' is die in de buitenruimte van de
stad helpt met schoonmaken;

•

dat er strikte regels zijn om ervoor te zorgen dat dit soort werk geen verdringing is voor
bestaande arbeidsplaatsen;

•

dat in het sociaal akkoord afspraken zijn gemaakt

van mening dat,
•

regulier werk in de gemeente door onze eigen medewerkers moet worden gedaan;

•

iedere Maassluizer die helaas in een uitkeringssituatie belandt hulp naar werk verdient;

•

er naast het reguliere werk nog genoeg behoefte is aan 'plustaken' in de stad waardoor er werk
is voor een groter re-integratieproject in de buitenruimte en andere taken van de gemeente
zonder dat er sprake is van verdringing;

•

ook de gemeentelijke organisatie een opdracht en voorbeeldfunctie heeft in het creëren van
werkleerplekken, stageplaatsen en werkervaringsplekken;

verzoekt het college,
•

binnen de daarvoor geldende regels te zorgen dat er op binnen een jaar minimaal 15
Maassluizers extra leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen worden gerealiseerd die
perspectief bieden duurzaam werk;

•

daarvoor plustaken binnen de gemeentelijke organisatie en maatschappelijke organisaties in de
stad te zoeken om arbeidsritme op te doen, een nieuw vak te leren en met als ambitie conform
gemeentelijke regelgeving na maximaal een half jaar werken met behoud van uitkering,
kandidaten na maximaal een jaar te laten doorstromen naar reguliere arbeidsplaatsen binnen of
buiten de gemeente of maatschappelijke organisaties;

•

om voor 1 februari 2018 sluitende afspraken te maken met Stroomopwaarts over deze impuls in
de re-integratie;

besluit:
1. De Programmabegroting 2018-2021 te wijzigen door het door het invoegen van de volgende
regel in de 2e tabel op pagina 64:
begroting
2017
impuls re-integratie

0

jaarschijf jaarschijf jaarschijf jaarschijf
2021
2018
2019
2020
110

110

110

110

2. De overige tabellen in de Programmabegroting 2018-2021 hierop waar nodig te wijzigen en
de lasten te dekken door het dienovereenkomstig aanpassen van de totalen in de tabel
"Financiële consequenties" op pagina 3 van de Oktoberbrief 2017.

en gaat over tot d orde van de dag.
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