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^ Onderwerp: B&W-advies: Vaststellen Uitvoeringsprogramma re-integratie en participatie 2018 

Advies: 
1. In te stemmen met bijgevoegd Uitvoeringsprogramma re-integratie en participatie 2018; 
2. In te stemmen met de voorgestelde gezamenlijke bekostiging van de pilot Fit aan ' t Werk ten laste van 

de budgetten van sport, volksgezondheid (GIDS-gelden) en participatie; 
3. Deze stukken ter kennisgeving aan te bieden aan de raadscommissie Samenlevingszaken en het 

Cliëntenplatform Werk en Inkomen. 

Besluit B en W: CoíV^OvW ļ O d O ï e Ő 

Korte samenvatting: 

Op grond van de re-integratieverordening Participatiewet stelt uw college jaarlijks een Uitvoeringsprogramma re-

integratie en participatie vast. Het bijgevoegde programma voor 2018 gaat in op de bereikte resultaten in de 
afgelopen jaren, de te realiseren doelstellingen, de aanpak en de benodigde financiële middelen. Het programma 
is afgestemd met het management (zodat de plannen aansluiten op de werkplannen) en met de afdeling 
financiën (zodat het past binnen de vastgestelde begroting 201 fj\. 

Aanleiding: 
Sinds de invoering van de Participatiewet (2015) wordt jaarlijks het uitvoeringsprogramma re-integratie en 
participatie opgesteld. Hierbij bieden wij het uitvoeringsprogramma voor het jaar 2018 aan. 

Relevante eerdere besluiten: 
Raad 2-12-2014: vaststelling Kadernota Participatiewet 2015-2018. 
Raad 30-5-2017: vaststelling Re-integratieverordening Participatiewet 2017 . 

Doelstelling: 
Richting te geven aan de uitvoering van het re-integratiebeleid op grond van de Participatiewet en een effectieve 
besteding van de hiervoor beschikbare middelen. 

Oplossing: 
Het uitvoeringsprogramma voor 2018 gaat in op de bereikte resultaten in de afgelopen jaren, de te realiseren 
doelstellingen, de aanpak en de benodigde financiële middelen. 

Met betrekking tot de resultaten in de afgelopen jaren is in de evaluatienotitie Sociaal Domein al een terugblik 
opgenomen. Daarop aanvullend zijn in dit uitvoeringsprogramma meer gegevens opgenomen om inzicht te geven 
in de totale uitstroom in de afgelopen jaren, en de specifieke resultaten van het Talentenportaal. 

Verder zijn extra gegevens opgenomen betreffende het huidige bestand van personen met een uitkering 
Participatiewet. Uit deze gegevens blijkt dat een groot deel van de doelgroep moeilijk bemiddelbaar is door de 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat neemt niet weg dat alle inzet er op gericht moet zijn om zoveel mogelijk 
personen beter bemiddelbaar te maken, temeer nu er kansen liggen door de aantrekkende economie. 
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In het programma wordt ingegaan op de landelijke en regionale ontwikkelingen, waaronder de samenwerking 
met het Werkplein Twente. Deze ontwikkelingen worden in het uitvoeringsprogramma vertaald naar specifieke 
voorstellen met betrekking tot de lokale werkgeversbenadering, de garantiebanen (Quotumwet), de inzet van 
Soweco, de arbeidsmarkt-toeleiding (activering en scholing), de begeleiding van statushouders, de sluitende 
aanpak voor jongeren en de participatie van langdurig werklozen. 

Kijken naar de uitvoering binnen onze gemeente valt het groeiend aantal werkgevers op die zich wil inzetten als 
sociale werkgever, en kansen wil bieden aan onze doelgroepen. Dit biedt kansen, maar vraagt van de gemeente 
dat we beter inzicht hebben in de competenties, beroepsmogelijkheden en beperkingen van onze doelgroep, om 
daadwerkelijk kandidaten te kunnen leveren. Onze huidige systemen en registraties schieten daarvoor tekort. 
Daarom onderzoeken we de invoering van een nieuw, al werkend systeem, wat niet alleen onze interne 
bedrijfsvoering verbetert, maar ook de koppeling met het Werkplein Twente tot stand brengt. 

Verder blijkt uit de uitvoering dat consulenten vragen om meer diversiteit bij de inzet van re-integratietrajecten, 
en dat zij daarvoor ook diverse nieuwe suggesties en plannen hebben aangedragen. Deze voorstellen zijn 
betrokken bij de samenstelling van het nu voorliggende uitvoeringsprogramma. 

De specifieke, hieruit voortvloeiende (nieuwe) voorstellen zijn in dit programma in een kader aangegeven. 

Eén van de nieuwe initiatieven betreft het pilot-project Fit aan 't Werk, dat is opgezet naast het bestaande 
project Sport en ' t Werkt. Deze nieuwe pilot is ontwikkeld voor een ruimere doelgroep en kent een intensievere 
aanpak dan het bestaande project. De kosten hiervoor zijn geraamd op C 33.000,-- . In overleg met de 
betreffende portefeuillehouders wordt een gezamenlijke financiering van deze pilot voorgesteld: 

» 1/3 deel ten laste van Sportzaken (éénmalig budget beschikbaar); 
» 1/3 deel ten laste van het uitvoeringsprogramma volksgezondheid (Gids-gelden) 1 

» 1/3 deel ten laste van het Participatiebudget (via dit uitvoeringsprogramma). 
In de 2 e helft van 2018 vindt een evaluatie van deze pilot plaats, om een beslissing te kunnen beslissen over de 
voortzetting hiervan. 

Effecten: 
Het bevorderen van de uitstroom uit de bijstand en participatie van personen met een uitkering. Deze 
doelstelling is geconcretiseerd in hoofdstuk 3 van het uitvoeringsprogramma, met als speerpunten: 

» het realiseren van uitstroom van 55 personen uit de bijstand (waarvan 20 met loonkostensubsidie) 
» het werven en invullen van 30 werkervaringsplaatsen bij bedrijven. 
» Het invullen van minimaal 4 en maximaal 6 arbeidsplaatsen via het nieuwe beschut werken. 
» Het invullen van 2 extra arbeidsplaatsen bij de gemeentelijke organisatie voor personen met een 

arbeidsbeperking. 

Planning: 
Het programma is voorgelegd aan de vakgroep van consulenten van het team Werk en Zorg, en inhoudelijk 
afgestemd. Het kan nu als inhoudelijk en financieel kader voor de uitvoering worden vastgesteld. Op de 
verschillende onderdelen kunnen afzonderlijke aktiviteiten worden ontwikkeld, met een afzonderlijke planning. 

Financiële consequenties: 
Het uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd binnen de hiervoor geraamde middelen in de gemeentebegroting, 
bestaande uit het Participatiebudget, de rijksbijdrage voor de studietoeslag, het extra gemeentelijke budget voor 
het Nuggersproject en een beperkte vergoeding uit het Europees Sociaal Fonds. Er is voorlopig géén bijdrage uit 
de (éénmalige) extra middelen voor statushouders geraamd. 

Personele consequenties: 
Uitvoering binnen de gemaakte afspraken over de personeelsformatie en inhuur-budgetten. 

Juridische consequenties: 
N.v.t. 

Informatisering I Automatisering: 
De voorstellen voor aanschaf van een nieuw systeem voor een betere klantdiagnose en de koppeling met het 
Werkplein worden nog nader met het management besproken. 

1 De GIDS-gelden (Gezond In De Stad) zijn bedoeld voor initiatieven die ertoe bijdragen dat 
gezondheidsachterstanden verminderd worden. 
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Burger- en overheidsparticipatie: 
Gezien hun betrokkenheid wordt voorgesteld dit programma na vaststelling door uw college ter kennisname aan 
te bieden aan het Cliëntenplatform Werk en Inkomen (mede als vervolg op de door het cliëntenplatform en de 
WMO-raad georganiseerde thema-avond van 12 februari over de Participatiewet). 

Communicatie: 
Het uitvoeringsprogramma is openbaar, en kan op verzoek aan belanghebbende organisaties worden 
toegezonden. De bijbehorende werkbegroting is niet in deze openbare versie opgenomen. 

Overige consequenties: 
Geen. 
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