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Gemeerrte

oosenR daal Raadsmededeling

Datum: 21 september 2016 Nr.:
Van: Het college van burgemeester en wethouders
Aan: De raad van de gemeente Roosendaal
Kopie aan: Helga Hermans, Eva Jeremiasse, Hans Verbraak
Onderwerp: Reactie Motie aandacht voor niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers)
Bijlage:

Inleiding
In de motie Aandacht voor niet uitkeringsgerechtigden draagt u het college op om in de
zienswijze op de begroting Werkplein Hart van West-Brabant op te nemen:

1. De groep niet uitkeringsgerechtigden zo volledig mogelijk in kaart te brengen en te
houden

2. Een plan van aanpak/beleidsregels op te stellen om deze groep actief te
begeleiden; bij voorkeur naar werk of naar deelname aan de samenleving
( maatscha ppel ij ke activeri ng)

Met deze raadsmededeling reageren zij op de motie.

Doel
De gemeenteraad informeren over de uitvoering van de motie'Aandacht voor niet-
u itkeri ngsgerechtigden.

Informatie
Ad. 1.
De groep niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) is lastig in kaart te brengen omdat deze
groep niet in beeld is bij de samenwerkende instanties (Werkplein HvWB, UWV, etc).
Een specifieke groep onder de Nuggers vormen de jongeren. De jongeren worden mede
gevormd door vroegtijdige schoolverlaters (voornamelijk vanuit Pro/Vso-scholen), de
groep jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaat) en daarmee tot de
jeugdwerkloosheid wordt gerekend. Deze jongeren zijn wel in beeld.
Vanuit het UWV worden periodiek bij het Werkplein Hart van West-Brabant gegevens
aangeleverd van personen die afgewezenzijn voor de Wajong en schoolverlater zijn en
die opgenomen zijn in het doelgroepregister. Daar waar er sprake is van een
uitkeringssituatie is de betrokken jongere bekend bij het Jongerenloket van het
Werkplein.

Verder lopen in samenwerking met scholen verschillende activiteiten voor deze specifieke
doelgroep om te zorgen datzij niet tussen wal en schip vallen:

o Er zijn casusoverleggen om te komen tot (regionale) samenwerkingsafspraken
tussen praktijkscholen en speciaal-onderwijs en het MBO over de overgang van
naar de entreeopleidingen,

¡ De scholen melden de jongeren bij Stichting MEE of rechtsreeks bij het Werkplein
middels een transitieformulier. Op dit formulier staat aangegeven wat de
(on)mogelijkheden zijn van de jongere;

o De instrumenten ter ondersteuning van jongeren zijn zoveel mogelijk afgestemd
op de regionale instrumenten in het kader van de Participatiewet;

o De samenwerking met het onderwijs, gemeenten, bedrijfsleven en partners wordt
op strategisch, tactische en operationeel niveau in de regio West-Brabant
georganiseerd;

o Verder worden er in samenwerking nieuwe subsidieaanvragen voorbereid die
gericht zijn op het toewerken naar een sluitende aanpak voor deze jongeren;

. Jongeren met een indicatie worden rechtstreeks aangemeld bij het MDT
(Multidisciplinair Team) voor bemiddeling naar een garantiebaan.



Ad. 2
De zes gemeenten en het Werkplein Hart van West-Brabant hebben in het 1't" kwartaal
van dit jaar een voorstel gedaan voor een beleidskader Nuggers 2OL6. Dit kader is in april
dit jaar vastgesteld aan de regionale bestuurstafel D6 waarna het beleidskader Nuggers
2016 ter vaststelling is doorgezet naar de colleges van de zes samenwerkende
gemeenten. Het College van Roosendaal heeft op 19 april 2016 ingestemd met het
beleidskader Nuggers 2016 en heeft het Werkplein HvWB opdracht geven actief in te
zetten op deze doelgroep.

Inhoud beleidskader Nuggers 2O16
In onderstaande figuur is het beleidskader voor de nuggers verder uitgewerkt. Het
onderscheid in dienstverlening wordt gemaakt tussen nuggers zonder indicatie en nuggers
met indicatie.
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In aanvulling op bovenstaand beleidskader is een hardheidsclausule ingebouwd. De reden
hiervoor is dat het kan zijn dat door extra te investeren op een persoon zonder indicatie
wordt voorkomen dat deze persoon op andere gebieden problemen krijgt waar de
gemeente later de rekening van gepresenteerd krijgt. Door onderstaande
hardheidsclausule te formuleren heeft de klantmanager de mogelijkheid toch
instrumenten voor deze klant in te zetten.
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Hard heidsclausu le.'
Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in dit
beleidskader, indien onverkorte toepassing daarvan zou leiden tot disproportionele kosten
of inzet in één van de andere decentralisaties (jeugdzorg en/of Wmo).

Evaluatie beleidsregels en verordening
Eén van de onderdelen van de bestuursopdracht Participatiewet 2016 is de evaluatie
nadere regels re-integratieverordening. Het beleidskader Nuggers 2Ot6 zal in deze
evaluatie meegenomen worden en ingepast worden in update van de verordening en
nadere regels.

Vooruitlopend op de wijzigingen in de re-integratieverordening en de nadere regels re-
integratie wordt er vanuit het Werkplein gewerkt volgens het nu voorliggende
beleidskader nuggers.

Planning en besluitvorming
Periodiek zal uw raad geïnformeerd worden over de voortgang van de ontwikkelingen en
eventuele inhoudelijke keuzes inzake Werkplein Hart van West-Brabant. Daar waar
wijzigingen de bevoegdheid van de gemeenteraad betreffen zullen separate
raadsvoorstel len worden voorbereid.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,

De wethouder Arbeidsmarkt

Hans V


