
Raadsvergadering, 12 feb 2015. 

Agendapunt 17: Regionaal beleidskader Participatiewet en verordeningen 

 

Voorzitter, met de invoering van de participatiewet op 1 januari j.l. heeft de gemeente er een aantal 

extra taken bijgekregen op het gebied van reintegratie naar de arbeidsmarkt. Naast het begeleiden 

van mensen in de bijstand (WWB) komen daar nu ook de voormalige SW-ers bij. 

 

Allereerst zijn wij tevreden over het besluit van het college om de tegenprestatie niet verplicht op te 

leggen. Wethouder van Geffen heeft goed geluisterd in de commissie SB. 

 

In de raadsvoorstellen ligt er veel nadruk op de beschikbare middelen voor die reintegratie taken. 

Het geraamde budget is sterk leidend voor het aantal plekken, zowel voor "regulier werk met 

loonkostensubsidie" als ook voor beschut werk. 

Kortom: het budget is bepalend voor de ambitie! 

De PvdA wil het omdraaien: de ambitie moet bepalend zijn voor het budget. 

 

Natuurlijk is het zo dat we als gemeente een bepaald budget krijgen voor het uitvoeren van de 

participatiewet. Maar dat wil niet zeggen dat we niet meer kunnen doen. Er zijn tal van 

mogelijkheden om extra potjes aan te boren vanuit Den Haag en Europa. En gelukkig gebeurt dat 

ook. Er is gisteren weer een ESF subsidie binnengehaald om jongeren en 50-plussers aan het werk 

te helpen en vandaag is bekend gemaakt dat er 40 extra startersbeurzen komen voor Noord-Oost 

Brabant. Voorzitter, dat zijn goede voorbeelden van kansen als het gaat om participatie. Wij willen 

ook dat de werkgevers in Oss en de regio nadrukkelijk meegenomen worden in het zoeken naar 

mogelijkheden. 

 

Het begeleiden van mensen naar een baan kost geld maar het levert ook veel op. Het is een win-

win-win situatie. Voor de degene die werk krijgt betekent het inkomen, het opbouwen van een 

netwerk en meer eigenwaarde. Voor werkgevers biedt de loonkostensubsidie ook kansen, met name 

in de maakindustrie. En het voorkomt dat werkgevers straks de vervelende gevolgen van de 

quotumwet opgelegd krijgen. En tenslotte voor de gemeente betekent het succesvol begeleiden van 

mensen naar de arbeidsmarkt minder kosten voor het uitkeringsdeel. 

 

Voorzitter, de PvdA staat achter de doelstellingen van de participatiewet: 

- eerst streven naar regulier werk en daarvoor aanvullende middelen inzetten zoals ESF-subsidies, 

startersbeurs, mentorbeurs. Maar ook de overleggen met werkgevers en het onderwijs ten volle 

benutten. 

- ten tweede voor degenen die als gevolg van beperkingen onvoldoende verdiencapacitiet hebben 

met loonkostensubsidie naar regulier werk begeleiden. Dit betekent extra overleg met werkgevers 

om kansen te pakken waar die zich voordoen.  

- pas daarna gaan we kijken naar plaatsing in beschut werk, voor de doelgroep die redelijkerwijs 

niet in aanmerking kan komen voor regulier werk als gevolg van lichamelijke en/of psyschische 

beperkingen. 

 

Uit de beantwoording op technische vragen, is de PvdA gebleken dat er door Oss in 2015 budget is 

voorzien voor 11 plekken beschut werk en dat er in de praktijk gestuurd zal worden op niet meer 

dan 11 beoordelingen door het UWV. In de voorselectie door het college wordt er dan feitenlijk 

gestuurd op het aantal beschikbaar gestelde plekken en niet op de verwachting of een kandidaat 

uitsluitend in aanmerking komt voor beschut werk. 

Voorzitter op die manier willen wij als sociale gemeente toch niet werken? De PvdA wil dat de 

voorselectie wordt uitgevoerd zoals dat ook in de toelichting van de verordening staat beschreven 

en dat er niet wordt voorgeselecteerd op grond van het vooraf gestelde fictieve budget. 

Daarom dient de PvdA samen met GL, SP en Beter Oss de volgende motie in: 


