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Motie aanvalsplan armoede (voorkom armoedeval met WW-proef)

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief Motie aanvalsplan armoede
(voorkom armoedeval met WW-proef).

Inleiding

Op 20 september 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt
opgedragen te verkennen of de proef max WW-traject om te zetten is naar een proef bij
aanvang van de WW-periode.

Beoogd effect/doel

De raad informeren over de verkenning naar het omzetten van de proef max WW-traject
naar een proef bij aanvang van de WW-periode.

Argumenten

In het najaar van 2018 is het derde instroommoment van de proef max WW-traject
gerealiseerd.
De'banenmarkt'voor inwoners met een WW-uitkering heeft een nieuwe en bredere
invulling gekregen door het organiseren van de Expeditie'Samen op weg naar werk'.
Inwoners met een WW-uitkering worden geïnformeerd door de gemeente over thema's
zoals uitkering en solliciteren, maar ook over schuldhulpverlening en zorg.
Voor 2019 ambieert de gemeente naast voortzetting van de proef max WW-traject en het
organiseren van een nieuwe Expeditie'samen op weg naar werk' intensievere
dienstverlening aan alle inwoners met een WW-uitkering. Hierover is de gemeente in
gesprek met het UWV.
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Kanttekeningen en risico's

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Middels bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief wordt uitvoering gegeven aan de motie
die is aangenomen op 20 september 2OI7 waarin het college is opgedragen te verkennen
of de proef max WW-traject omgezet kan worden naar een proef bij aanvang van de WW-
periode.

Com municatie/ participatie

Middels bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:

Frank van Beeck, teamleider Zorg & Participatie

Extern:

Claudia Moonen, manager Werk.Kom

Bijlagen:

Concept-raadsinformatiebrief Motie aanvalsplan armoede (voorkom armoedeval met WW-
proef).
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