MOTIE
ingevolge artikel 34 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van
de gemeente Gennep
Voorstel no. :

(In te vullen door de raadsgriffie)

- Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 7
De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 18-12-2017
Onderwerp: Buigbudget en vangnetregeling 2017
De Raad, gehoord de beraadslaging,
 stelt vast dat het college terecht heeft aangegeven dat een belangrijk deel van de Gennepse
bevolking extra aandacht en ondersteuning vraagt bij de begeleiding naar werk, en ook, dat
Gennep relatief veel inwoners kent met meervoudige vragen aan de onderkant van de arbeidsmarkt
en in het sociaal domein;
 heeft kennisgenomen van het feit dat op dit moment mensen met een reintegratievraag 1 op 1
worden doorverwezen naar Intos voor begeleiding en dat de effectiviteit hiervan in een aantal
gevallen twijfelachtig is gebleken;
 heeft tevens met instemming kennis genomen van het voornemen van het college om de afspraken
met Intos aan te passen en te zoeken naar andere vormen van begeleiding;
 heeft, ten slotte, kennisgenomen van het voornemen van het college om bepaalde mensen geen
aanbod voor begeleiding meer te doen (zie nota Uitvoering van de Participatiewet §3.4, pag. 13:
“Mensen met weinig uitzicht op werk gaan we niet meer opnemen in de re-integratie, maar hetzij
een ander zorgaanbod doen, hetzij géén aanbod doen.”),
Spreekt uit,




dat er in de gemeente Gennep géén mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden
afgeschreven door hen geen aanbod voor begeleiding te doen in het kader van de
Participatiewet;
dat er te allen tijde gezocht zal worden naar een passend reintegratietraject, eventueel in
combinatie met een zorgtraject, waarbij maatwerk en persoonlijke omstandigheden leidend zijn
en niet financiële overwegingen;
dat bij de keuze van een eventueel reintegratietraject de voorkeur van de cliënt zwaar
meeweegt,

en gaat over tot de orde van de dag.
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