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Geacht college,

Als eerste past het ons om onze waardering te uiten over de wijze waarop de Jaarmonitor Sociaal
Domein 2015 is opgesteld en te stellen dat wij verheugd zijn met de manier waarop in de
opgestelde Jaarmonitor cijfers en gegevens duidelijk en leesbaar zijn weergegeven, daar waar
mogelijk verduidelijkt middels figuren en grafieken.
Enkele algemene opmerkingen en vragen:
1. Weergegeven wordt (Jaarmonitor, pagina 6) het meldpunt sociaal dat sinds 1 januari 2015
geopend is.
a. Niet duidelijk is of dit meldpunt voldoet en of dit meldpunt ook voldoende bekendheid
heeft.
2. Er wordt opgemerkt (Jaarmonitor, pagina 6) dat in 2015 gestart is met het maken van
‘Sluitende aanpak jongeren’. Dit met de bedoeling jongeren zo goed mogelijk op weg te
helpen naar onderwijs en werk. In verband hiermee wordt (pagina 15 monitor) gesteld dat
het belangrijk wordt gevonden dat alle jongeren in onze gemeente onderwijs volgen, werken
of een arrangement hebben. Hierover wordt verder (Jaarmonitor, pagina 33/34) aangegeven
dat het jongerenloket van het Werkplein Activerium (samen met team Jeugd Zorg en
Welzijn, maatschappelijke partners en het onderwijs) hard heeft gewerkt om jongeren op
weg te helpen naar onderwijs. Aangegeven wordt dat in 2015 door het jongerenloket met
1.516 jongeren een adviesgesprek is gevoerd. Dat 371 hiervan een uitkering hebben
gekregen en er 321 uit de uitkering zijn gestroomd. Dit betekent in totaal 46 % van de
1.516 jongeren waarmee een gesprek is gevoerd.
a. Vraag voor ons is; Wat is er gebeurd met de overige 54 % van deze jongeren?
3. De Adviesraad VWI constateert in de monitor (Jaarmonitor, pagina 34) dat uit de teksten
onder de kopjes Of op weg naar werk, Kansrijk Intensief en Jongerenoffensief blijkt dat opgeteld
55 jongeren afzien van een uitkering.
a. Vraag voor ons is; zijn deze jongeren bekend, blijven deze jongeren in beeld, en wordt
er een extra oog in het zeil gehouden met het oog op het risico dat zij in de criminaliteit
belanden? Dit in verband met de zorgwekkende zin (Jaarmonitor, pagina 33): “We
mogen volgens de wet niet controleren waar deze mensen hun inkomsten uit krijgen
nadat zij geen uitkering (meer) van ons krijgen”.
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3. In de monitor (Jaarmonitor, pagina 35) is sprake van 1.560 mensen in de doelgroep
Participatie.
a. Onduidelijk is wie worden bedoeld met deze doelgroep. Is hierbij ook sprake van
mensen die zijn opgenomen in het doelgroepenregister bij het UWV?
4. Verontrustend is m.b.t. WW-uitkeringen (Jaarmonitor, pagina 42) te lezen dat het aantal
mensen dat niet werkt, maar daar wel naar op zoek is, in 2015 is gestegen tot 30.169 (in
de arbeidsmarktregio) en dat deze toename vooral te zien was in de leeftijdscategorie 50plus. Vervolgens wordt weergegeven (Jaarmonitor, pagina 43) dat het aantal niet werkende
werkzoekenden in Apeldoorn in december 2015 steeg naar 8.111. Het aantal niet werkende
werkzoekenden tot 50 jaar nam af, maar de werkloosheid onder 50 plussers steeg juist
sterk.
a. Zijn er concrete ideeën/plannen m.b.t. de aanpak van werkloosheid onder 50plussers?
5. In de monitor (Jaarmonitor, pagina 46) wordt geschreven over de oprichting van het
Regionaal Werkbedrijf. De Adviesraad VWI vindt het teleurstellend dat er in dit verhaal geen
enkele maal wordt gesproken over de Regionale Cliëntenraad, waarin een drietal leden uit de
Adviesraad VWI ook zetelen, en die het Regionaal Werkbedrijf gevraagd en ongevraagd
adviseert.
Naar aanleiding van een tweetal punten in de Jaarmonitor willen wij graag verder geïnformeerd
worden:
1. Sociale wijkteams NW en NO (Jaarmonitor, pagina 5) zijn een pilot begonnen waarbij extra
aandacht bestaat voor werk en participatie naast aandacht voor zorg.
2. Sprake is van realisering van één systeem voor matching bij het Werkplein.
Tot slot wil de Adviesraad VWI nogmaals benadrukken dat o.i. voldaan is aan hetgeen in het
voorwoord van de Jaarmonitor is gesteld, namelijk; “Het in beeld brengen van wat de gemeentelijke
werkzaamheden op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen
heeft opgeleverd en hoe e.e.a. is gegaan”.
De Adviesraad VWI adviseert om door te gaan met het ontwikkelen van dit instrument zeker gezien
de opmerking weergegeven onder het kopje Nog niet compleet op de tweede pagina van de
Jaarmonitor.
De Adviesraad VWI benadrukt dat de Jaarmonitor Sociaal Domein 2015 als instrument zijn
praktische waarde nog wel moet gaan bewijzen. Het stuk vormt een mooi en duidelijk overzicht van
een grote hoeveelheid informatie, maar een belangrijke vervolgstap in de ontwikkeling van dit
instrument, zal de concrete toespitsing moeten zijn op de dagelijkse praktijk, en het daarin kunnen
bieden van handvatten voor zowel de gemeente als de cliënten.

Met vriendelijke groet,

G. van der Scheer, voorzitter
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