Motie: Kans op een baan
De gemeenteraad van Dordrecht, bijeen in vergadering d.d. 19 juni 2018, ter
bespreking van de kadernota 2019,
Kennisgenomen te hebben van:
- Het coalitieakkoord 2018 - 2022;
- De kadernota 2019;
- Het programma arbeidsmarkt Drechtsteden 2016-2018;
- De UWV-rapportage Regio in Beeld.
Overwegende dat:
- Het coalitieakkoord onder het motto ‘iedereen doet mee’ de ambitie beschrijft
om de mismatch op de arbeidsmarkt samen met het bedrijfsleven en
onderwijs te verkleinen;
- Het coalitieakkoord de ambitie beschrijft om de komende 4 jaar een
banengroei van minimaal 4000 te realiseren;
- In Dordrecht nog altijd bovengemiddeld veel mensen genoodzaakt zijn gebruik
te maken van een bijstandsuitkering, in totaal gaat het om 3855 verstrekte
bijstandsuitkeringen;
- Het totaalaantal verleende bijstandsuitkeringen in Dordrecht, sinds begin 2017
een (conjunctuurgevoelige) daling laat zien);
- Van deze 3855 bijstandsuitkeringen er 2124 uitkeringen langer dan drie jaar
aaneengesloten zijn en dit aandeel langdurige bijstandsuitkeringen, ondanks
de hoogconjunctuur niet significant afneemt.
Van mening zijnde dat:
- Dordtenaren die kortdurend (minder dan een jaar) zijn aangewezen op een
bijstandsuitkering meer kansen hebben op de arbeidsmarkt door de
hoogconjunctuur, het 4000-banenplan en de aanpak van de mismatch op de
arbeidsmarkt;
- Dordtenaren die langdurig (langer dan 3 jaar) zijn aangewezen op een
bijstandsuitkering (statistisch gezien) minder profiteren van deze plannen,
omdat de afstand tot de arbeidsmarkt (in de meeste gevallen) groter is;
- Alle Dordtenaren een reële kans verdienen op de arbeidsmarkt. En de
gunstige economische omstandigheden en toenemende arbeidsmarkttekorten,
het extreem gunstig maken om in de groep Dordtenaren te investeren die
langdurig (langer dan 3 jaar) is aangewezen op een bijstandsuitkering;
- We het onder het motto ‘iedereen doet mee’ niet mogen accepteren dat er
veel Dordtenaren zijn die kunnen en die willen werken, maar die door hun te
grote afstand tot de arbeidsmarkt niet aan de slag kunnen.
Verzoekt het college:
- Aan de mooie ambities uit het coalitieakkoord de streefnorm te koppelen dat in
ons Dordrecht nooit meer dan 1500 mensen tegelijkertijd aangewezen zijn op
een langdurige bijstandsuitkering (langer dan 36 maanden);

-

Met voorstellen met 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 begroting 2019 op te nemen in de gebruikelijke
planning- en control cyclus en er niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief
over te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag

