VERSLAG VERGADERING GECOMBINEERDE RAADSCOMMISSIES
BEGROTING 2014 PROGRAMMA 1: WERK EN INKOMEN
Datum: 6 november 2013
Plaats: Oude raadzaal
Tijd: 10.05 – 10.35 uur
Aanwezig: dhr. P.S. de Rook (voorzitter), dhr. J.P. Loopstra (PvdA), dhr. J.H. Sipma (VVD), mw.
A.M.J. Riemersma (Stadspartij), dhr. R.P. Prummel (Stadspartij), mw. L.R. van Gijlswijk (SP), mw.
C.M. van Dijk (SP), dhr. M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), dhr. B. Benjamins (D66), dhr. W. Neutel
(CDA), dhr. M. Verhoef (ChristenUnie), dhr. M. van den Anker (Student en Stad)
Wethouders: dhr. D. Istha, dhr. T. Schroor
Namens de griffie: mw. A. Weiland (commissiegriffier)
Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland)

De voorzitter:
 Opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
 Merkt op dat wethouder Schroor het arbeidsmarktbeleid in zijn portefeuille heeft.
Mw. Van Gijlswijk (SP):
 De fractie is blij dat de gelden voor armoedebeleid terug zijn gekomen in dit programma.
 De fractie maakt zich zorgen over het feit dat er minder geld is om mensen aan het werk te
helpen. Klopt het dat het college de ambities uit de nota Actief in goede banen terzijde
schuift? Spreker noemt de aantallen mensen die in 2014 en 2015 aan werk zouden worden
geholpen.
 Schuldhulpverlening: spreker wil dit punt agenderen voor een commissievergadering.
Dhr. Benjamins (D66):
 De fractie is het eens met het vervallen van de Stadjerspas en kan zich vinden in de vergroting
van het werkveld en de arbeidsmarktregio.
 Spreker vraagt nadere uitleg over de onderbouwing van de loonkostensubsidie.
 Pilot Baanbrekend Groningen: wordt de raad betrokken bij de evaluatie?
 Jeugdwerkloosheid: hoe wordt het bedrag voor 2013 ingezet?
 Participatieladder: waarom wordt niet elke stap geëvalueerd?
Dhr. Sipma (VVD):
 De fractie heeft waardering voor de nieuwe punten in het programma.
 De fractie ziet een kans om het onderwijs te koppelen aan de eigen projecten.
 Zorgpunt is dat voldoende werk moet worden gecreëerd gezien de bezuinigingen op
economisch terrein.
 Benutten arbeidspotentieel: bestaat voldoende inzicht in hoe het arbeidspotentieel er in de stad
uitziet?
 Jeugdwerkloosheid: dit punt is goed opgenomen in dit programma.
Mw. Riemersma (Stadspartij):
 Werk: een groot deel van de arbeidsbelemmeringen wordt gevormd door de gesloten
arbeidsmarkt in Groningen. Spreker noemt enkele voorbeelden. Graag aandacht hiervoor.
 De samenwerking met uitzendbureau Randstad: zijn al resultaten bekend?
Dhr. Neutel (CDA):
 Servicepunt WSP: waar komt dit servicepunt en waar zit de prikkel voor ondernemers om zich
te melden?
 Afhandelingtermijn aanvraag bijstandsuitkering: is de situatie al verbeterd?
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Dhr. Verhoef (ChristenUnie):
 De fractie is blij met de extra middelen voor armoedebeleid en jeugdwerkloosheid. Hoe wordt
de jeugdwerkloosheid aangepakt? Hoe worden jongeren geïnteresseerd om technisch
onderwijs te gaan volgen?
 Spreker is benieuwd naar wat de wethouder doet met de inbreng van de raad bij de
Stadjerspas.
Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):
 Het overzicht van de maatschappelijke effecten van alle maatregelen biedt onvoldoende
inzicht. Goed dat er meer middelen voor armoedebestrijding komen.
 De situatie na 2014 kan er voor de laagste inkomens minder goed uitzien. Vindt het college
het verwachte scenario met 1,2 miljoen euro in plaats van 1,9 miljoen euro acceptabel?
 Gaat het college de extra middelen van het Rijk inzetten voor het armoedebeleid?
 Taakstelling werk en participatie vanaf 2015: hoe hard zijn de aangegeven bedragen?
 Spreker sluit zich aan bij de vragen van de SP over schuldhulpverlening.
Dhr. Loopstra (PvdA):
 Wet BUIG: gaat de gemeente over van een nadeel- naar een voordeelgemeente? Wat zijn
daarvan de consequenties?
 Spreker vraagt naar de stand van zaken bij de samenwerking tussen iederz en SOZAWE. Wat
zijn de risico’s op termijn?
 Waarom worden in 2014 geen participatiebanen gecreëerd?
 Participatieladder: eens met de vragen van D66.
 Invoering nieuwe dienstverleningsconcept: waarvan hangt de invoering af? Hoelang gaat de
invoering duren?
 Externe trajecten: de kosten hiervoor bedragen in 2014 3 miljoen euro voor mensen met een
middelgrote afstand tot de arbeidsmarkt. Spreker vraagt een overzicht van de externe trajecten
en van de ingeschakelde bureaus.
 Pagina 31: wordt samen met de regio al gewerkt aan het oprichten van een nieuw werkbedrijf
dat het beschut werken gaat regelen? Zo ja, graag een overzicht van de stand van zaken.
Dhr. Van den Anker (Student en Stad):
 Jeugdwerkloosheid: hoe worden de gelden voor 2013 en 2014 ingezet?
 Spreker is het eens met de vragen van het CDA en met de vragen over schuldhulpverlening.
Wanneer kan dit laatste in de commissie worden besproken?
Wethouder Istha:
 Schuldhulpverlening: de wethouder deelt de zorg; het punt kan op de LTA.
 Wet BUIG: de wethouder vraagt de wethouder Financiën de vraag te beantwoorden.
 Het nieuwe werkbedrijf: formeel is de regio hier nog niet mee bezig. Een landelijk werkkamer
werkt het sociaal akkoord uit. De stad gaat de samenwerking met de regio op het punt van
vraag en aanbod verbeteren.
 Externe trajecten: de vraag van de heer Loopstra wordt schriftelijk beantwoord.
 Pilot Baanbrekend en Randstad: begin volgend jaar komen de eerste resultaten.
 De zorg van mw. Riemersma over onvoldoende werk: de wethouder deelt de zorg, maar de
regio kenmerkt zich door een laag aanbod van werk.
 Armoedebeleid is een van de speerpunten van de wethouder. In overleg met de wethouder
Financiën en de raad wordt bekeken hoe de extra middelen worden aangewend.
 Afhandelingtermijn aanvraag bijstanduitkering: de termijn ‘binnen 4 weken’ is in 2013
toegenomen van 47% naar 81%. Voor de termijn ‘binnen 8 weken’ wordt bijna 100%
gescoord. De wethouder stuurt de exacte cijfers naar de raad.
 Ambities nota Actief in goede banen: aan de hand van de bijna afgeronde nota
Maatschappelijke participatie kan dit met de raad worden besproken.
 Taakstelling werk en participatie: de vraag wordt schriftelijk beantwoord.
 Stand van zaken samenvoeging iederz en SOZAWE en de risico’s voor de komende tijd: deze
vraag wordt schriftelijk beantwoord.
 Stadjerspas: de wethouder komt met een nieuw voorstel naar de raad.
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Wethouder Schroor:
 Speerpunten arbeidsmarktbeleid zijn jeugdwerkloosheid en vroegtijdig schoolverlaten, het
techniekpact, de werkgeversbenadering en het anders inrichten van de gemeentelijke
organisatie.
 Jeugdwerkloosheid: het geld wordt deels al in 2013 besteed. Mogelijk komen er extra
rijksmiddelen en gelden vanuit het ESF beschikbaar.
 Deze week ontvangt de raad een positieve reactie van het college op het initiatiefvoorstel van
de VVD over jongeren en techniekonderwijs en de relatie met grote projecten.
 De vraag van mw. Riemersma over de gesloten arbeidsmarkt: de wethouder wijst op
Noorderlink, de vacaturebank voor overheden en semioverheden. De beste mensen worden
gekozen.
 Wet BUIG: Groningen blijft een nadeelgemeente. De wethouder blijft dit aan de orde stellen
in de betreffende VNG-commissie.
 Armoedegelden: vanuit de extra middelen worden deels de tekorten in 2013 gedekt. Het
restant van die middelen gaat naar de algemene middelen ter dekking van de eventuele
tekorten in 2014.
De voorzitter:
 Concludeert dat wethouder Istha de vragen over externe trajecten (PvdA), taakstelling werk en
participatie (GroenLinks), de exacte cijfers over de afhandelingtermijnen (CDA) en stand van
zaken samenvoeging iederz en SOZAWE (PvdA) schriftelijk zal beantwoorden.
De voorzitter sluit de vergadering om 10.32 uur.
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