Regionale Dienst Werk en Inkomen - RDWI
tav. Het Bestuur
Postbus 13
3700 AA ZEIST

Ons kenmerk
Datum
Bijlagen
Verzonden

: zaaknr. 438504
: 15 februari 2017
: -:

Uw kenmerk
Medewerker
Telefoonnummer

Onderwerp

: Zienswijze Kadernota RDWI 2018-2021

:
:
:

mw. M. Dorenbos
030 – 659 48 48

Geachte heer Jansen,
Inleiding
Op 15 december jl. ontvingen we de Kadernota RDWI 2018 - 2021. De gemeente Bunnik stelt het op prijs
dat ze in de gelegenheid gesteld wordt om vroeg in het traject invloed uit te oefenen op de RDWIbegroting van 2018 en volgende jaren. Wij hebben enkele opmerkingen en aandachtspunten die wij graag
hierbij onder uw aandacht brengen.
Algemeen
Naar ons gevoel is de Kadernota zoals deze nu is vormgegeven beleidsarm en technisch van aard waarin
de maatschappelijke relevantie, plannen en prestaties nog onvoldoende tot uitdrukking is gekomen. Wij
dringen er bij u op aan om bij de volgende Kadernota een beter evenwicht aan te brengen tussen
beleidsinhoudelijke informatie en het financiële deel zodat de samenhang beter in het document tot
uitdrukking komt. Dat zou het geheel leesbaarder en begrijpelijker maken
Groei van het aantal inwoners in de bijstand
In 2016 heeft de RDWI de omslag gemaakt van een regionale organisatie naar een organisatie die nauw
samenwerkt met de lokale sociale dienstverlening. Gemeente Bunnik sluit daar graag verder op aan. Van
deze omslag zien we daar nu voorzichtig de eerste resultaten van. Tegelijk constateren we met zorg dat
de landelijke groei in werkgelegenheid, nog niet heeft geleid tot een daling van inwoners dat afhankelijk is
van bijstand. We roepen u op om in de begroting 2018 maatregelen op te nemen, enerzijds gericht op
preventie - het voorkomen dat inwoners gebruik moeten maken van de bijstand – en anderzijds gericht op
een efficiënte handhaving en een grotere uitstroom van inwoners naar werk. We verwachten dat u over de
resultaten rapporteert in de Voorjaars- en Najaarsnota.
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Betrek betrokken ondernemers
De opdracht aan gemeenten, vastgelegd in de Participatiewet, is om een inclusieve arbeidsmarkt tot stand
te brengen met gelijke kansen voor inwoners met een arbeidshandicap. Dat kunnen we niet alleen. We
bieden inwoners met arbeidshandicap mogelijkheden door samen met betrokken ondernemers passend
werk te vinden dat overeenkomt met de wensen en ambities van de werknemer. We verzoeken u in de
Begroting 2018 een duidelijke werkgeversaanpak op te nemen. Daarin benoemt u concreet op welke
innovatieve wijze we werkgevers optimaal gaan faciliteren om inwoners met een arbeidshandicap of met
een lange afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en hoe wij betrokken ondernemers op positieve
wijze onder de aandacht brengen zodat we gezamenlijk een cultuuromslag tot stand brengen ten gunste
van deze moeilijk te begeleiden groep. Daarin beschrijft u de rol van het Werkgeversservicepunt en hoe er
wordt samen gewerkt met andere partners in de regio. We beseffen dat deze aanpak in overeenstemming
moet zijn met het marktbewerkingsplan van de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.
Nieuwkomers
We waarderen uw inzet op de re-integratie van nieuwkomers. Daarbij verzoeken we u om die regierol dit
jaar concreet uit te werken en ons daar over te informeren. We denken daarbij aan reïntegratietrajecten
waarbij nauw wordt samen gewerkt met de lokale sociale dienstverlening (zoals het Centrum voor Elkaar,
Vluchtelingenwerk etc.) waardoor ruimte ontstaat voor taaleducatie door vrijwilligerswerk of
taalervaringsplaatsen, ondersteuning bij geldproblemen en stimuleren van deelname aan de samenleving.
Ondersteuning bij inkomensproblematiek
Bij het lokale Centrum voor Elkaar merken we dat ondersteuning bij inkomensproblematiek een belangrijk
onderdeel kan zijn van het integrale plan van aanpak dat we inwoners bieden. Gemeenten moeten een
duidelijke keuze maken hoe zij ondersteuning aan inwoners met geldproblemen en (beginnende)
schulden lokaal en regionaal willen organiseren. We verzoeken u om in samenwerking met de gemeenten
een gedragen voorstel te formuleren om dit verder vorm te geven waarbij ruimte is voor lokale keuzes,
afhankelijk van de lokale invulling van de zorg-infrastructuur. Dit voorstel verwachten we als bijlage van de
Najaarsnota 2017.
Tot slot
Heeft u nog vragen? Belt u dan met de gemeente op telefoonnummer 030 – 659 48 48. U kunt eventueel
ook een e-mail sturen naar post@bunnik.nl. Uw zaak heeft nummer 438504 gekregen. Wilt u dit
zaaknummer noteren op de correspondentie en/of bij de hand houden als u vragen heeft of wilt
overleggen? Dan kunnen wij u sneller helpen.
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