GEWIJZIGDE MOTIE NR. 5

Motie
Onderwerp: informatie langdurige uitkeringsgerechtigden
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s): Richard de Lange (ADA)
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 november 2021;
Overwegende dat:
1. De raad in de afgelopen raadsperiode veel aandacht heeft besteed aan het sociaal domein en
met name aandacht heeft gericht op inwoners die langdurig een beroep op een
bijstandsuitkering moeten doen;
2. Dat één van de argumenten om uit Laborijn te treden was, dat het activeren van deze
doelgroep om deze, liefst in een echte betaalde baan, maar eventueel ook anderszins en
maatschappelijk te laten meedoen, jarenlang niet wilde lukken;
3. Dat het huidige college, ruim voor het uittreden uit Laborijn, deze doelgroep heeft willen
betrekken en mee wilde laten doen middels het project “Meedoen Werkt”, waarbij hoge
verwachtingen werden geschetst;
4. Dat Stoer vanaf 1 januari, ook op dit vlak, het stokje heeft overgenomen;
5. Dat Stoer eerst vorige week enige cijfers naar buiten heeft gebracht, die echter geen enkele
informatie geven over de groep langdurige uitkeringsgerechtigden, waarom het allemaal was
begonnen;
6. Dat de wethouder, desgevraagd, tijdens de begrotingsvergadering van 1 november 2021,
hierover ook geen informatie heeft gegeven;
7. Dat de gemeenteraad en onze inwoners recht hebben om te weten wat de kosten en
resultaten van “Meedoen Werkt” en Stoer BV zijn
Draagt het college op:
a. Nog binnen dit jaar opgave te doen van de totale kosten die met de inzet van “Meedoen
Werkt” zijn gemoeid, inclusief de interne inzet van eigen personeel of daarvoor ingehuurde
krachten;
b. Opgave te doen van het aantal inwoners met een uitkering, die behoren tot de groep waarop
“Meedoen Werkt” zich heeft gericht dat door tussenkomst van “Meedoen Werkt”, of STOER
BV, is teruggeleid naar betaalde arbeid met loonwaarde en of betrokkenen nog altijd betaalde
arbeid verrichten;
c. Deze opgave uit te splitsen naar kwartaal en over de tijdsperiode dat “Meedoen Werkt” is
begonnen tot heden;
d. Aan te geven welke uitstroom is gerealiseerd gerelateerd aan de duur aan het beroep op
bijstand;
en gaat over tot de orde van de dag.

Richard de Lange
(ADA)

