
           

   

 

 
Amendement aanvulling doelstellingen programma 7 
 
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel 
Begroting 2013. 
 
Het raadsbesluit wordt gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden: 
 
De raad besluit: 
 
1. De volgende doelstellingen toe te voegen aan programma 7 Werk en Inkomen onderdeel 
“wat willen we bereiken concreet”: 
 
a. Poortwachtersfunctie 
• De doelstelling m.b.t. de poortwachtersfunctie toe te voegen aan de begroting: 30% van 

de meldingen leidt niet tot een verstrekking WWB 
  

b. Doelstelling sociaal makelpunt 
• Voor de instroom van bijstandsgerechtigden die kansrijk zijn op de arbeidsmarkt (en 

waarbij sprake is van enkelvoudige problematiek) geeft het sociaal makelpunt binnen 2 
weken opdracht aan Het Nieuwe Werkbedrijf (of een alternatieve organisatie) om deze 
bijstandsgerechtigden naar het werk te begeleiden. 
  

c. Doelstelling uitvoeringskosten 
• De totale uitvoeringskosten (zowel absoluut als relatief) van het programma Werk en 

Inkomen mogen in 2013 niet stijgen t.o.v. het niveau van 2012 (bij gelijkblijvende taken) 
  

d. Aanscherping doelstellingen uitstroom/doorstroom 
• De doelstelling m.b.t. doorstroom op de participatieladder verhogen naar 40% binnen 1 

jaar 
• De doelstelling m.b.t. uitstroom verhogen naar 15% van de populatie 
 
2. Vast te stellen de Programmabegroting 2013 en verder. 
 
 



Toelichting 

• Het sociaal makelpunt en HNW zijn twee gescheiden entiteiten met afzonderlijke 
financiële stromen en taken, verantwoordelijkheden en verhoudingen.  

• De focus van het sociaal makelpunt dient te liggen op complexe situaties. 
• De poortwachtersfunctie - reeds genoemd in de begroting 2012 - is een essentieel 

onderdeel van het proces. 
• In september jl. is raadsbreed een amendement aangenomen m.b.t. evaluatie 

sociaal. makelpunt en prestatiecriteria HNW. Een gedegen evaluatie kan niet zonder 
doelstellingen vooraf. 

• Juist in tijde van grote veranderingen zijn doelstellingen nodig om de gemeente op 
koers te houden. 

• De doelstellingen in de begroting zijn niet concreet genoeg. 
• De kosten m.b.t. WWB lopen zeer sterk op, en actieve sturing is nodig om de kosten 

niet verder uit de hand te laten lopen. 
• Het uitgangspunt dat de uitvoeringskosten niet mogen stijgen wordt weliswaar 

genoemd bij de paragraaf over HNW en in de notitie integrale toegang, maar is niet 
concreet als doelstelling geformuleerd. 

• De huidige doelstellingen m.b.t. doorstroom en uitstroom betekenen handhaving van 
het huidige ambitie niveau of zelfs een verlaging waar juist meer ambitie nodig is. 

• Ook voor de bestaande populatie vragen wij hiermee extra aandacht tot verbetering 
van de maatschappelijke participatie. 
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