Motie: Kans op een baan
De Drechtraad, bijeen in vergadering d.d. 3 juli 2018, tijdens de Algemene Beschouwingen,
Overwegende dat:




in de Drechtsteden nog altijd bovengemiddeld veel mensen gebruik maken van een
bijstandsuitkering; in totaal gaat het om 6.623 verstrekte bijstandsuitkeringen;
het totaalaantal verleende bijstandsuitkeringen in de Drechtsteden, sinds begin 2017
een (conjunctuurgevoelige) daling laat zien;
van deze 6.623 bijstandsuitkeringen er 3.478 uitkeringen langer dan drie jaar
aaneengesloten zijn en dit aandeel langdurige bijstandsuitkeringen, ondanks de
hoogconjunctuur niet significant afneemt.

Van mening zijnde dat:









mensen die kortdurend (minder dan een jaar) zijn aangewezen op een
bijstandsuitkering meer kansen hebben op de arbeidsmarkt door de hoogconjunctuur
en de aanpak van de mismatch op de arbeidsmarkt;
mensen die langdurig (langer dan 3 jaar) zijn aangewezen op een bijstandsuitkering
(statistisch gezien) minder profiteren van deze plannen, omdat de afstand tot de
arbeidsmarkt vaak groter is;
50-plussers vaker te maken hebben met langdurige werkloosheid;
iedereen een reële kans verdient op de arbeidsmarkt en de gunstige economische
omstandigheden het kansrijk maken om in de groep te investeren die nu langdurig is
aangewezen op een bijstandsuitkering;
er te veel inwoners in onze regio zijn, die kunnen en willen werken, maar die door
hun te grote afstand tot de arbeidsmarkt niet aan de slag komen.

Verzoekt het Drechtstedenbestuur:







een ambitieuze streefnorm te formuleren, waarbij het aantal mensen dat nu langdurig
is aangewezen op een bijstandsuitkering daalt en een grotere groep duurzaam
betaald werkt vindt;
hierbij expliciet rekening te houden met de groep 50-plussers;
met voorstellen voor financiële dekking te komen om de genoemde streefnorm
uiterlijk in 2022 te behalen. Daarbij geldt dat de uitstroom uit de bijstand een
duurzame aard moet hebben (langer dan 1 jaar aaneengesloten);
deze streefnorm vanaf de Geactualiseerde GRD begroting 2019 op te nemen in de
gebruikelijke planning- en control cyclus en hierover niet alleen kwantitatief, maar ook
kwalitatief te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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