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0. Samenvatting 
Vanwege een sterk stijgende werkloosheid, een stijgend uitkeringsbestand en met het oog op de invoering van 
de Participatiewet per 1 januari 2015 is het noodzakelijk nu pro-actief in te zetten op re-integratie en 
participatie. In de voorgelegde keuzenota Goirle is een aantal beslispunten voorgelegd die de kaders vormen 
voor het re-integratie en participatiebeleid. Het platform minima is gevraagd om inspraak. Zij staan positief 
tegenover het nieuwe beleid. Aan uw raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de keuzenota 'Goirle aan 
de slag' en daarin opgenomen beslispunten.  
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
De gemeente Goirle heeft momenteel te maken met een sterk stijgende werkloosheid. Het gaat om een stijging 
van 60% in 12 maanden. In de regio is die stijging 'maar' 32%. Het uitkeringsbestand van sociale zaken is 
daarnaast sinds 31 december 2012 al sterk toegenomen van 235 dossiers tot 270 in april 2013. Het aantal 
aanvragen is in het eerste half jaar van 2013 met 42% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. 
Gelet op de stijgende werkloosheid en het feit dat de economie nog niet lijkt aan te trekken, is de verwachting 
dat ook in de nabije toekomst meer mensen een beroep moeten gaan doen op een uitkering.  
 
Daarnaast gaat het huidige kabinet per 1 januari 2015 de Participatiewet invoeren. Met de Participatiewet wil 
het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet 
voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks 
dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, 
blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De gemeente wordt hiermee 
verantwoordelijk voor twee nieuwe doelgroepen; Wajongers en de huidige Wsw'ers. Ook hierdoor zal het 
uitkeringsbestand toenemen.  
 
Bovenstaande ontwikkelingen en de minimale dienstverlening die het UWV nog maar biedt aan 
uitkeringsgerechtigden maken het noodzakelijk om de komende jaren pro-actief in te zetten op re-integratie en 
participatie.  
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2. Wat willen we bereiken? 
In het projectplan 'Triple T' is in de projectopdracht opgenomen dat de drie transities worden geïmplementeerd 
binnen de kaders van de gemeentelijke beleidsvisie 'Back tot Basics: De Nieuwe Koers'. Het is dan ook logisch 
om het re-integratie- en participatiebeleid, wat voor een deel al invulling geeft aan de aanstaande invoering van 
de Participatiewet, ook wordt uitgewerkt binnen dat kader. Daarmee wordt gezorgd voor samenhang met de 
transitie 'AWBZ-WMO' en de transitie Jeugdzorg. In de keuzenota wordt voorgesteld om daarop aansluitend de 
volgende visie vast te stellen in relatie tot re-integratie en participatie:  
 
"Meedoen aan de samenleving door betaald of onbetaald werk te doen vergroot de eigen waarde van mensen 
en draagt bij aan hun geluksgevoel. Werk is essentieel voor mensen, voor het functioneren van de arbeidsmarkt 
en voor de economie. 
 
Iedereen zorgt voor eigen inkomen. Als betaalde arbeid niet mogelijk is, vult iemand op een andere manier zijn 
maatschappelijke bijdrage in." 
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Voorgesteld wordt om daarbij uit te gaan van eigen kracht, wederkerigheid, verbinden, betaalbaarheid, 
maximale inzet op betaald werk en lokaal wat kan en regionaal wat een meerwaarde heeft.  
Er worden drie ambities voorgesteld, namelijk: 

 Goirle wil haar bijstandsgerechtigden meer, beter en vaker in beeld krijgen bij werkgevers in Goirle en 
in de regio.  

 Goirle wil haar bijstandsgerechtigden beter beschikbaar maken voor de arbeidsmarkt in het algemeen 
en in het bijzonder voor vacatures die openstaan bij werkgevers.   

 Goirle wil bijstandsgerechtigden die niet kunnen werken, een grotere maatschappelijke bijdrage laten 
leveren.  

 
Om deze ambities waar te kunnen maken wordt voorgesteld in te zetten op vier elementen:  

 Werkgevers benaderen en bereid krijgen om onze cliënten aan te nemen en de ondersteuning bieden 
die ze daarvoor nodig bieden. (vraag)  

 Werkzoekenden in hun eigen kracht plaatsen bij het zoeken naar werk en ondersteuning bieden waar 
dat nodig is om werk te vinden en te behouden. (aanbod)  

 Matching van werkgevers en werkzoekenden. Deze twee groepen met elkaar in contact brengen en de 
juiste werkzoekende op het juiste moment en op de juiste manier in beeld brengen van de werkgever is 
absoluut noodzakelijk om re-integratie succesvol te laten zijn.  

 Verbindingen leggen met voorzieningen uit de Wmo en samenwerking met maatschappelijke partners. 
 
Het is noodzakelijk om het werkzoekende-bestand goed in beeld te hebben, we hanteren daarvoor reeds de 
participatieladder. Daarnaast willen we de werkzoekenden in vijf doelgroepen indelen zodat per doelgroep door 
het college een aanpak kan worden uitgewerkt.  
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4. Wat mag het kosten? 
In de voorjaarsnota is extra budget gevraagd van € 100.000,00 vanaf 2014 gedurende drie jaren. Zoals ook in 
de keuzenota bij beslispunt 6 is opgenomen, wordt voorgesteld dat uw raad bij de begrotingsbehandeling van de 
begroting 2014 een besluit neemt over het beschikbaar stellen van € 100.000,00 per jaar gedurende drie 
jaren. In 2016 kunnen we het beleid evalueren en kan bezien worden of er vanaf 2017 extra budget nodig is.  
 
De kosten die in 2013 gemaakt worden, kunnen ten laste gebracht worden van het overgehevelde budget re-
integratie van 2012 naar 2013 van € 95.000,00 wat ingezet dient te worden voor re-integratie en participatie 
activiteiten.   
 
Voor 2013 en 2014 hebben we een geschat tekort op het inkomensdeel van € 200.000,00. Met de komst van 
de Participatiewet en door de genoemde andere factoren zal het uitkeringsbestand toenemen. Het is onzeker 
wat er met het landelijke budget gaat gebeuren. Het eigen risico van de gemeente op het budget voor de 
uitkeringen voor levensonderhoud is 10% van het budget. Dat is een bedrag van afgerond € 300.000,00. Als 
de tekorten verder op dreigen te lopen kan er een beroep op een aanvullende uitkering van het Rijk gedaan 
worden. Dan moet wel aangetoond worden dat er stevig is ingezet op arbeidsmarkttoeleiding. Door uitdrukkelijk 
in te zetten op werkgeversbenadering, verbetering positie werkzoekenden en matching tussen die twee, moeten 
verdere tekorten voorkomen worden. De middelen die vrijkomen als er een lager tekort gerealiseerd zouden het 
beste direct opnieuw ingezet moeten worden in het kader van re-integratie en participatie, zodat een continue 
aanpak gerealiseerd kan worden. 
  
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
Het Platform Minima is gevraagd om inspraak. Op 31 juli heeft het Platform Minima in een schriftelijke reactie 
laten weten dat zij zich in grote lijnen kan vinden in de keuzenota 'Goirle aan de slag'. Wel heeft het Platform 
Minima nog enkele opmerkingen/suggesties. Hieronder wordt de reactie van het college weergegeven.  
 
1. Ten aanzien van de stijging van de werkloosheid, inclusief ex-zzp ‘ers, kunnen we het volgende toelichten:   
Er is navraag gedaan bij het UWV over de redenen van de sterke stijging van de werkloosheid in Goirle. Er zijn 
geen grote bedrijven in Goirle failliet gegaan. Veel Goirlenaren werken echter buiten de gemeentegrens, dus de 
oorzaken kunnen zeer divers zijn. Er zijn bij Sociale Zaken geen cijfers bekend over het aantal failliete of 
gestopte zzp'ers. Wel is bekend dat in 2013 twee ex-zelfstandigen in de uitkering zijn gekomen.   
 
2. Het Platform Minima wil weten of ook niet-bijstandsgerechtigden (dus bijvoorbeeld WW-ers) gebruik kunnen 
maken van de re-integratie en participatievoorzieningen die de gemeente gaat organiseren.  
Antwoord: In eerste instantie wordt ingezet op het huidige uitkeringsbestand en de nieuwe cliënten. We hebben 
alle mankracht en middelen hiervoor nodig. Indien dit succesvol is en er ruimte ontstaat ook anderen te gaan 
bemiddelen naar werk of participatie dan wordt gekeken of we kunnen inzetten op bijvoorbeeld WW-ers ter 
voorkoming van een bijstandsaanvraag. Overigens is het wel de bedoeling dat we bij het toepassen van Social 
Return On Investment bij het UWV zullen nagaan of zij geschikte kandidaten hebben, dit is ook één van de 
suggesties van het Platform. Mochten we op 'aangeboden' vacatures niemand kunnen plaatsen uit ons bestand 
dan is het voornemen om de vacature in de regio te delen, inclusief het UWV.  
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3. Ten aanzien van het landelijke quotum zijn er nog erg veel onduidelijkheden, het is dan ook nog niet mogelijk 
om per gemeente aantallen te noemen.  
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Niet van toepassing 
 
7. Fatale beslisdatum 
De Participatiewet wordt naar verwachting per 1 januari 2015 ingevoerd. Deze keuzenota loopt gedeeltelijk 
vooruit op de invulling van het beleid als de Participatiewet wordt ingevoerd. Echter wordt voorgesteld niet te  
wachten op de nieuwe wet maar gelet op de ontwikkelingen zo snel mogelijk maximaal in te zetten op re-
integratie en participatie.  
 
8. Voorstel 
In te stemmen met de keuzenota 'Goirle aan de slag' en de daarin voorgestelde beslispunten.  
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester 
de heer J.M. Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13-08-2013; 
 
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 27-08-2013; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

1. In te stemmen met de keuzenota 'Goirle aan de slag' en de daarin voorgestelde beslispunten.  
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 17-09-2013. 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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