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Betreft: Amusementsprogramma met bijstandsgerechtigden

Toelichting

ln BNdeStem van 27 julijl. wordt gesteld dat er in Roosendaal een 'liveshow'wordt
ontwikkeld waarbij d.m.v. een amusementsprogramma via een afualwedstrijd met publiek in
verschillende rondes Roosendaalse bijstandsgerechtigden worden getoond met als
mogelijke hoofdprijs een baan. De gemeente Roosendaal zou hieraan bijdragen door mee te
werken aan de selectie van de kandidaten en door subsidie voor het programma te
verstrekken.

De SP-fractie verzoekt het College de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden in de
vergadering van de Commissie Omgeving van september 2015:

1. Wat zijn de argumenten van het College om mee te werken aan een
amusementsprogramma waarbij mensen met een bijstandsuitkering centraal staan en
waarbij deze mensen voor een publiek met elkaar moeten concurreren om een
arbeidsplaats?

2. Gaat het niet veel te ver om mensen zonder baan hieraan bloot te stellen? Moeten die
personen niet tegen zichzelf in bescherming worden genomen omdat in het algemeen
mensen moeilijk kunnen inschatten wat die publieke mediaaandacht en inbreuk op hun
persoonlijke leeñ¡vereld voor hen en hun kinderen betekenen?

3. Op welke manier gaat de selectie van de kandidaten plaats vinden en welke rol gaat het
Werkplein hierin spelen?

4. Wat gaat de gemeente Roosendaal aan geld en aan capaciteit bijdragen aan deze
amusementsshow? Welk bedrag daarvan gaat naar het betreffende reintegratiebedrijf?

5. Gaat het College de Gemeenteraad nog om een oordeel vragen over de bijdrage vanuit
de gemeente aan deze amusementsshow? Zoja, wanneer, en zo nee, waarom niet?

Ada Oudhof, SP-fractie



Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

1. Het betreft een uitdagend reïntegratietraject voor werkzoekenden
(uitkeringsgerechtigden), afgeleid van het amusementsprogramma "So you think you can
dance". Het doel van dit reïntegratietraject is om op een vernieuwende manier
werkzoekenden in hun kracht te zetten met als uiteindelijke resultaat: duuzaam regulier
betaald werk.

2. De kandidaten worden voorafgaande het traject geïnformeerd over het verdere verloop
van het traject. Ervaring vanuit het traject in de gemeente Breda heeft geleerd dat de
kandidaten hierin geen belemmering of obstakel zagen.

3. De selectie van de kandidaten gebeurt in overleg met de klantmanagers van het
Werkplein.

4. De gemeente Roosendaal stelt middelen uit het particípatiebudjet beschikbaar voor dit
reïntegratietraject. De vaste kosten voor het totale project bedragen €35.000. lndien de
kandidaten uitstromen staat hier nog een financiële incentive tegenover die per maand wordt
uitgekeerd. Bij duuzame uitstroom wordt structureel € 75.000 bespaard.

5. Het betreft een van de reïntegratietrajecten die bijdragen aan de doelstelling voor
duuzame uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Het is een pilotproject in het kader van
reïntegratie, dat niet expliciet aan de Raad wordt voorgelegd. Uiteraard wordt u op de hoogte
gehouden van het resultaat.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Na deze,

Hans


