Volgnummer:

32

Programma:

Maximaal meedoen

Onderwerp:

Extra acties tbv verminderen instroom en versnellen uitstroom uitkeringsgerechtigden

Betreft:

FCL ………. / ECL ………. (n.n.t.b.)

Incidenteel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn

Jaarlasten
Kapitaallasten (rente 4%)
(Overige) exploitatielasten
Dekking:
• bijdrage grondbedrijf
• bijdrage reserve voorziening
• subsidies
• onderuitputting kapitaallasten
Te dekken

Algemene toelichting
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Op basis van de algemene landelijke ontwikkeling “Volumia maatstaven 2014-2019” neemt naar verwachting het aantal bijstandsontvangers in
de gemeente Uden toe van 604 in 2013 tot 855 in 2018.
Of deze ontwikkeling zich als zodanig ook daadwerkelijk in Uden doorzet en of deze algemene ontwikkeling ook specifiek voor de gemeente
Uden geldt, is op voorhand nog niet vast te stellen. Nadere analyse is dan ook steeds noodzakelijk. Echter op basis van deze cijfers hebben wij de
ambitie dat om te buigen naar maximaal 800. De uitstroom in 2018 wordt vergroot naar 100.
Op basis van het nog vast te stellen “Plan van aanpak In-richten Sociaal Domein” zullen de investeringen op gebied van uitvoering (personeel,
ict, etc., etc.), maar ook bijvoorbeeld de effecten a.g.v. de transities voor het armoedebeleid, bijzondere bijstand, etc., etc. in beeld worden gebracht.
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Ambities
In de periode tot 2018 wordt ingezet op de volledige werkzaamheid van de participatiewet. Dan zijn de regionale arbeidsmarkt en het regionaal
werkbedrijf ingericht op een optimale werkgeversdienstverlening, is het regionale en lokale arbeidsmarktbeleid toegesneden op maatwerk voor
de brede doelgroep en hebben we lokaal of regionaal de systematiek en de werkwijzen van uitvoerders op gang voor doeltreffende diagnostiek
en matching om vol in te zetten op bevordering van de uitstroom en beperking van instroom.
De ambitie is om in 2018 per jaar 40 personen meer te laten uitstromen naar de arbeidsmarkt dan nu het geval is (60 in 2013) en de instroom in
plaats van de nu verwachte 855 te laten uitkomen op 800.
Deze middelen zijn bedoeld om de extra uitvoeringskosten te dekken voor de verwachte groei in bijstandsgerechtigden alsmede vangnetregelingen, bijzondere bijstand en armoedebeleid en ter financiering van extra acties ten behoeve van het verminderen van de instroom en het versnellen van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden (Udense ambitie) te realiseren.
We zijn ons er van bewust dat we nu incidenteel middelen beschikbaar stellen, maar dat de ontwikkelingen in het sociaal domein in de komende
jaren financiële ruimte kunnen gaan vragen. Hier is de risicoparagraaf rekening mee gehouden.

Bijdrage aan doelstelling van het programma
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