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Onderwerp Vrijwilligerswerk door mensen in de bijstand bij
Rl(/V Roosendaal

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling
in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Verbraak

Schriftelijke vraag

Uit BNdeStem van 24 oktober jl. heeft de fractie van de SP vernomen dat 20 mensen met weinig kans
op een baan aan de slag kunnen bij RKW Roosendaal, met begeleiding door een re-
integratiebureau. Het betreft een pilot arbeidsparticipatie, waarbij mensen 6 maanden worden ingezet
als vrijwilliger. Het re-integratiebureau zorgt voor een training en voor begeleiding voor als er zich
eventueel problemen zouden voordoen.

De SP vindt het een goed initiatief om mensen met een bijstandsuitkering en met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden als vrijwilliger bij een sportvereniging aan de slag te
gaan. De SP vindt het wel belangrijk dat er voor de betreffende vrijwilligers voldoende waarborgen
zijn en heeft hierover de volgende vragen:

Kunnen mensen zichzelf aanmelden voor dit vrijwilligerswerk?
Hoe selecteert Het Werkplein de mensen en welke criteria worden hierbij gehanteerd?
Krijgen de vrijwilligers ook een (kleine) extra vergoeding voor dit vrijwilligerswerk?
Geldt deze samenwerking ook voor andere verenigingen? Zo nee, waarom niet?
Het gaat hier om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met de mogelijkheid
van uitval moet derhalve rekening worden gehouden. Zrjn er nadelige gevolgen voor de
betreffende vrijwilligers indien zij om wat voor reden dan ook uitvallen en stoppen met het
vrijwilligerswerk bij de sportveren iging?
Wat zijn de kosten voor het re-integratiebureau en wat zijn de eventuele andere
overheadkosten? Kan daarvan een specificatie worden verstrekt?
Kan dit initiatief bij de RKW Roosendaalworden gezien als een aanzet tot een systeem
van basisinkomen, zoals daar nu initiatieven voor zijn bij andere gemeenten, zoals
bijvoorbeeld in Tilburg? Graag een toelichting.
Gaat de gemeente Roosendaal wel verder werken aan projecten voor basisinkomen voor
mensen in de bijstand, zodat mensen met een bijstandsuitkering ook meer ruimte krijgen
om wat extra bij te verdienen zodat de kans op een betaalde baan wellicht groter kan
worden?

Namens de SP-fractie,
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Wij beantwoorden uw vragen als volgt

1. Ja, de klanten van het Werkplein kunnen zichzelf aanmelden via de klantmanager van het
Werkplein.

2. De aanpak zoals die door het Werkplein wordt gehanteerd gaat uit van 3 doelgroepen nl: A
(direct bemiddelbaar), B (bemiddelbaar met ondersteuning met arbeidsmarktperspectief) en C
((nog)niet bemiddelbaar en geen arbeidsmarktperspectief). De klanten van het Werkplein die
vrijwilligerswerk gaan doen bij RKW Roosendaal komen uit de doelgroep C. De focus bij
klanten uit doelgroep C ligt niet op bemiddeling naar de arbeidsmarkt, maar op de waarde
van meedoen en het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten. Deze klanten hebben
vanwege in de persoon gelegen factoren namelijk (nog) geen arbeidsmarktperspectief.

3. De vrijwilliger ontvangt vooralsnog geen extra vergoeding.
4. Ja, deze mogelijkheid sluiten wij in de toekomst niet uit.
5. Nee.
6. De kosten per traject zijn € 1.450. Er zijn geen overheadkosten. Activiteiten die hier

betrekking op hebben vallen binnen de reguliere werkzaamheden van de partijen.
7. Nee. Dit initiatief past in de participatiegedachte en meedoen in de maatschappij. Een

eventueel systeem basisinkomen gaat veel verder dan deze participatiegedachte.
8. De D6-gemeenten die samenwerken in het Werkplein Hart van W-B hebben een

gezamenlijke koers bepaald om het Werkplein verder uit te bouwen tot een stabiele en
succesvolle uitvoeringsorganisatie. ln samenwerking met TNO is hiervoor een totale
samenhangende aanpak ingericht, waarbij men actief en methodisch kijkt naar wat wel en
niet werkt. Het experiment rondom Basisinkomen doorkruist deze gezamenlijke koers, vergt
een dermate hoge inzet aan uitvoeringskosten en is door de gestelde voonivaarden niet
uitvoerbaar binnen de huidige bedrijfsvoering van het Werkplein Hart van W-8. Op advies van
TNO hebben de samenwerkende gemeenten besloten nog niet mee te werken aan het
landelijk experiment rondom Basisinkomen. We zullen vanuit Roosendaal dit experiment
(Tilburg) wel nauwgezet blijven volgen. Na de resultaten van het 1u jaar gaan wij samen met
het Werkplein opnieuw overwegen of wij op een bepaalde wijze uitvoering kunnen geven aan
het ínitíatief Basisinkomen.
Op dit moment zijn we wel de mogelijkheden aan het onderzoeken om die mensen werken
met behoud van uitkering extra te belonen en hierdoor de kans op een baan te vergroten. Wij
komen hier op korte termijn op terug.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders
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