gemeente

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
Hoofddorp

2130 AG

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

11
Cluster
Contactpersoon
Telefoonnummer
Uw brief
Ons kenmerk
Bijlage(n)
onderwerp

Sociale Dienstverlening
Robert Wesselink
023 567 4683
11 april 2013
2013.0028578

Geen
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te helpen

Verzenddatum

1 5 MEi 2013

Geachte heer, mevrouw,
Op 11 april 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over de
gemeentelijke activiteiten om mensen aan het werk te helpen.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1:
Wat is het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Haarlemmermeer waarvan niet
aannemelijk is dat ze op korte termijn regulier werk kunnen aanvaarden?

Antwoord:
Het gaat hier om de bijstandsgerechtigden in treden 0 tot en met 3 van de reintegratieladder. Het betreft hier 909 bijstandsgerechtigden (peildatum 31 maart 2013).
Vraag 2:
Is de veronderstelling, die uit de brief blijkt, dat de gemeente zich niet meer inspant voor
deze mensen juist?

Antwoord:
Nee, deze veronderstelling is niet juist.
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Vraag 3:
De gemeente heeftre-integratietrajecten ingekocht, die lopen tot 1 april 2013. Hoeveel
mensen zijn de afgelopen twee jaar (2011-20 12) door deze trajecten aan een baan gekomen
en wat zijn de kosten geweest van deze re-integratietrajecten?
Antwoord:
In de periode 2011-2012 zijn viare-integratietrajecten 181 mensen uitgestroomd naar werk.
De kosten hiervan bedroegen € 814.500,00.
Vraag 4:
Hoeveel mensen zijn in 2012 door het Project Werkstroom aan een baan geholpen en wat
zijn de kosten van Werkstroom geweest?
Antwoord:
Vanaf start WerkStroom in augustus 2012 tot en met 31 december 2012 zijn 84 personen
aan een baan geholpen. De kosten bedroegen € 200.207,00.
Vraag 5:
Hoeveel banen heeft het Werkgeversservicepunt (WSP) vanaf de oprichting op 17 november
2011 opgeleverd en wat zijn daarvan de kosten geweest?
Antwoord:
Het eerste jaar is vooral gebruikt om het WSP Groot-Amsterdam organisatorisch op te
zetten, waarbij eveneens sprake is geweest van dienstverlening naar de klant. Vanaf 2013
wordt voor WSP Haarlemmermeer, waarin AM-Groep, Gemeente Haarlemmermeer,
UWVWERKbedrijf samenwerken, systematisch bijgehouden welke resultaten zijn behaald.
In de periode januari tot en met maart 2013 zijn 150 mensen op een baan geplaatst. De
kosten van ambtelijke inzet en advies over de periode vanaf oprichting tot en met 31 maart
2013 bedroegen € 173.142,00.
Vraag 6:
Hoeveel mensen zijn door het programma Social Return vanaf april 2012 aan het werk
geholpen en wat waren de kosten van dit programma tot op heden?
Antwoord:
Bij de aanbesteding schoonmaak en de aanbesteding inhuur beleidsadviseurs zijn in totaal 8
werkplekken gerealiseerd. Er zijn meer aanbestedingen geweest waarbij Social Return is
toegepast, bijvoorbeeld bij verhuisdiensten, graffiti en wildplak en catering.
In 2012 bedroeg de ambtelijke inzet 60 uur, dit vertegenwoordigt een bedrag van € 5.100,00.
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Vraag 7:
Het project Leren en Werken is ontstaan in 2007 en is inmiddels uitgegroeid tot het
uitvoeringsorgaan van het Lokaal Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (LPAO). Hoeveel
mensen zijn door dit project c.q. uitvoeringsorgaan in 2011 en 2012 aan het werk geholpen
en wat zijn de kosten op jaarbasis van het LPAO met inbegrip van de daaruit voortvloeiende
sectorale werkgroepen?

Antwoord:
In 2011 heeft Leren & Werken 91 mensen en in 2012 93 mensen aan het werk geholpen.
De kosten van het LPAO en de hieraan verbonden sectorale werkgroepen bedragen
€ 20.000,00 op jaarbasis. Het project Leren en Werken kent een aparte financieringsstructuur. De kosten hiervan bedragen € 50.000,00 per jaar. LPAO richt zich op korte en
lange termijn effecten. Een voorbeeld van de lange termijn is het tekort aan leerlingen op
techniekonderwijs. LPAO spant zich in voor betere aansluiting arbeidsmarkt- onderwijs. Die
inspanningen hebben eraan bijgedragen dat- als enige regio in Nederland - het aantal
inschrijvingen voor technisch onderwijs gestegen is ten opzichte van voorgaande jaren.
Vraag 8:
Is er samenhang tussen de activiteiten in de eerste lijn (directe bemiddeling/matching op
individueel klantniveau) en zo ja, waar blijkt dit uit?

Antwoord:
Ja, er is sprake van samenhang tussen de activiteiten in de eerste lijn. De in de voorgaande
vragen genoemde activiteiten (WerkStroom, WSP, Social Return en Leren en Werken)
komen feitelijk allemaal samen bij Team Werk en Inkomen (W & 1).
Vraag 9:
Wat zijn op jaarbasis de kosten (inclusief mensuren) van de overlegvormen in de
zogenaamde tweede lijn (Amsterdam Economie Board, Platform Regionale Economische
Structuur en G32)?

Antwoord:
De kosten aan ambtelijke inzet op deze 3 overlegvormen inclusief advisering en
vervolgacties bedragen 480 uur, dit vertegenwoordigt een bedrag van ongeveer € 40.800,00
op jaarbasis.
Vraag 10:
De jeugdwerkloosheid in de gemeente Haarlemmermeer is in 2012 sterk gestegen (zie brief
college van 30 januari 2013 (13.0054824\adv). Wat doet de gemeente aan de bestrijding
daarvan?

Antwoord:
Ten aanzien van jongeren in de leeftijd 18-27 zijn de mogelijkheden om uitkering te
ontvangen verder beperkt indien zij niet beschikken over een startkwalificatie, dus de focus
van de huidige bestrijding van de jeugdwerkloosheid richt zicht vooral op het tegengaan van
het voortijdig schoolverlaten. Daarbij spelen Leerplicht/RMC en Leren & Werken een cruciale
rol. Daarnaast wordt binnen de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam bekeken hoe de extra
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middelen van het rijk (25 miljoen landelijk) benut kunnen worden om deze inzet nog te
intensiveren.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de
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