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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
Beantwoording van de door de fractie van het CDA gestelde schriftelijke vragen met 
betrekking tot de maatregelen van het college om de toename van het aantal 
uitkeringsgerechtigden te reduceren. 
 
Geachte dames en heren, 
 
Doel: 
Alvorens in te gaan op de vragen van de fractie van het CDA is het goed om even de 
verschillende tabellen in de financieel economische barometer van 26 juli jongstleden 
toe te lichten. 
 
Op pagina 5 onder het kopje Werkloosheid BAR-gemeenten vanaf het eerste kwartaal 
2012 staan voor de drie BAR gemeenten het aantal geregistreerde niet-werkende 
werkzoekenden voor banen van 12 of meer uur per week. In deze tabel zijn onder 
andere de volgende groepen weergegeven: mensen met een WW-uitkering, 
NUGGERS (niet uitkeringsgerechtigden) en mensen met een bijstandsuitkering. In 
andere woorden alle mensen die woonachtig zijn in de gemeente Albrandswaard en 
geregistreerd zijn als werkzoekende. Het totaal van deze tabel komt overeen met de 
onderste tabel op pagina 6 met het kopje Samenvatting werkloosheid gemeente 
Albrandswaard. In deze tabel is een duidelijke stijging te zien in het eerste kwartaal 
van 2013 en een lichte daling in het tweede kwartaal van 2013. 
 
Op pagina 6 staat onder het kopje Aantal WW-uitkeringen Albrandswaard vanaf het 1e 
kwartaal 2012 de ontwikkeling van het aantal mensen in Albrandswaard met een WW-
uitkering weergegeven. Hierin is een geleidelijke stijging van het bestand 
weergegeven. 
 
Op pagina 7 staat een grafiek en een tabel die ingaat op het aantal 
uitkeringsgerechtigden in Albrandswaard, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen 
uitkeringsgerechtigden in een inrichting en uitkeringsgerechtigden niet in een inrichting. 
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Hier is te zien dat er een kleine sprong is te constateren tussen het vierde kwartaal van 
2012 en het eerste kwartaal van 2013. 
 
De vragen van de CDA fractie worden hieronder afzonderlijk beantwoord. 
 
Vraag 1: Welke inspanningen neemt het college om mensen weer aan het werk te 
krijgen en/of werk te behouden? 
Antwoord: Sinds begin dit jaar wordt er gewerkt met een nieuwe werkwijze werk. Bij de 
nieuwe werkwijze ligt de focus op het investeren in de bevordering van de 
vakmanschap van gemeentelijke medewerkers, kritisch kijken naar de inzet van re-
integratiemiddelen, het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten en het 
verbeteren van de werkgeversdienstverlening. Een van de belangrijkste pijlers van de 
werkgeversbenadering is dat niet langer wordt uitgegaan dat de werkzoekende klant 
is, maar dat de werkgever klant is. Er wordt gekeken hoe werkgevers kunnen worden 
‘ontzorgd’, hiermee wordt bedoeld dat werkgevers niet lastig worden gevallen met 
allerlei formulieren. Korte lijnen tussen de werkgever en de gemeente, waarbij de 
werkgever met zo min mogelijk verschillende medewerkers te maken krijgt, zijn daarbij 
cruciaal.  
 
Na een half jaar sinds de invoering van de nieuwe werkwijze is een evaluatie 
opgesteld over de invoering van deze nieuwe werkwijze. U heeft deze inmiddels 
ontvangen of ontvangt deze binnenkort. 
 
Vraag 2: Wat is hiervan het resultaat? 
Antwoord: Ondanks het groot aantal aanvragen is de instroom beperkt. Het groot 
aantal aanvragen kunt u zien op pagina 6 (tabel Inzet Poortwachter) in de 
managementrapportage (MARAP) over het eerste halfjaar van 2013. Deze is 
bijgevoegd bij de memo over de evaluatie van de nieuwe werkwijze.  
Wanneer we kijken naar de grafiek en tabel op pagina 7 is te zien dat ondanks het 
groot aantal aanvragen het totaal aantal uitkeringsgerechtigden net iets boven de 300 
blijft liggen. Er valt een voorzichtige dalende trend te zien. 
 
Vraag 3: Is het college van plan om naast de huidige inspanningen nog aanvullende 
maatregelen te nemen om het aantal uitkeringsgerechtigden in Albrandswaard te 
reduceren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke concrete aanvullende maatregelen gaat 
het college nemen? 
Antwoord: Het is goed om de huidige inspanningen, lees de nieuwe werkwijze werk, 
goed te laten wortelen in de organisatie. Het is een nieuwe aanpak die tijd nodig heeft 
om tot maximaal resultaat te komen. Dit betekent niet dat er daarnaast niets extra’s 
wordt gedaan. Samen met onze collega’s in Barendrecht en Ridderkerk is 
Albrandswaard actief betrokken bij het regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid. Het 
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Rijk heeft voor de regio Rijnmond € 2,8 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid. Het opgestelde plan heeft drie regionale doelstellingen: 

 Doelstelling 1: 750 jongeren uit de uitkering plaatsen op werk/verbeteren 
samenwerking van werkgeversservicepunt Rijnmond/ regiogemeenten. Voor 
de BAR gemeenten betekent dit ongeveer 20 jongeren. 

 Doelstelling 2: het plaatsen van 120 WWB-jongeren op een BBL-plaats. Voor 
de BAR gemeenten betekent dit 7 jongeren. 

 Doelstelling 3: Verbetering en innovatie van de regiogemeenten in het 
voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


