Motie
Naar aanleiding van agendapunt nr. 6

Onderwerp: programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

De raad van de gemeente Raalte, in vergadering bijeen op 08-11-2018
Overwegende dat:
1) Er binnen het minimabeleid een regeling “Meedoen” en een “Calamiteitenpotje” bestaat. Deze zijn
echter enerzijds gericht op kinderen en anderzijds op volwassenen, voor zover het gaat om sport,
cultuur en sociaal maatschappelijke zaken.
2) Ook mensen die werken voor het minimumloon of net daarboven ondersteund moeten worden bij
het verbeteren van hun inkomenspositie, waardoor de afhankelijkheid van allerlei
inkomensondersteunende en andere regelingen afneemt.
3) Er inwoners zijn die een (andere) baan willen aanvaarden maar tegen kosten aanlopen waar ze
niet makkelijk voor hebben kunnen reserveren omdat ze niet direct voorzienbaar waren. Denk
hierbij aan reiskosten binnen de proeftijd of bijvoorbeeld het behalen van een heftruckcertificaat of
een B-VCA diploma om zo te voldoen aan de eisen van een bepaalde functie. Deze kosten
moeten geen belemmering zijn om werk te aanvaarden.
4) Werkconsulenten bij bedrijven komen en met potentiële werknemers spreken. Zij horen in het veld
wat werkzoekenden nodig hebben om richting de arbeidsmarkt te gaan. Deze werkconsulenten
moeten middelen of instrumenten kunnen inzetten om zo de potentiele werknemer te
ondersteunen en aan een baan te helpen.
5) Onderzoek van het NIBUD zegt “Inkomensval is te verkleinen door het verlenen van een vorm van
compensatie bij uitstroom naar werk, bv in de vorm van een bijdrage in de werk gerelateerde
kosten” (Bron: onderzoek NIBUD, thema armoedebestrijding).
6) GemeenteBelangen recentelijk overleg heeft gehad met de adviesraad Werk en Inkomen; zij
geven aan in de praktijk tegen casussen aan te lopen waar mensen, als ze gaan werken achteruit
gaan in besteedbare inkomen t.o.v. een uitkering (door bv gemaakte reiskosten).
7) In het kader van het arbeidsmarktbeleid (werk moet lonen) en bijvoorbeeld ook in het kader van
het voorkomen van schulden, van belang is dat er inzicht is van de effecten van uitstroom uit de
uitkering op de inkomenspositie van betrokkenen.
Verzoekt het college met een voorstel te komen om voldoende financiële middelen* in te zetten om inwoners met
een minimum inkomen tot 120% financieel te ondersteunen en te facilitairen, als dit de kans op een (beter)
betaalde baan vergroot. En dit terug te koppelen aan de raad.
(*Hier kunnen best spelregels voor worden afgesproken, bv: minimaal aantal contracturen, maximum bedrag).

Tevens verzoeken wij het college om een werkprocedure in te voeren waarbij er gedurende een bepaalde periode
na uitstroom naar arbeid vanuit de uitkering wordt gemonitord of de uitstroom heeft geleid tot een verbetering van
de inkomenspositie.
en gaat over tot de orde van de dag.
Naam en ondertekening,

Mark Kampman (GemeenteBelangen)

