Motie WerkSaam Begroting 2021
Gemeenteraad van Hoorn bijeen op dinsdag 30 juni 2020, behandelend agendapunt 9.4
Zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 WerkSaam Westfriesland,
Overwegende dat;
1. WerkSaam de ontwikkeling van cliënten nu meet via de participatieladder en de
doelladder en op zoek is naar een ander meetinstrument waarmee beter zichtbaar
wordt welke ontwikkeling een cliënt feitelijk doormaakt.
2. De raad in de cyclusdocumenten graag goed onderscheid maakt tussen de groepen
zorgcliënten en de groepen cliënten die binnen 5 jaar naar werk begeleid kunnen
worden voor de gemeente Hoorn.
3. De raad graag de duurzame uitstroom (over 24 maanden) van de cliënten uit Hoorn
nog beter in beeld heeft, en her-instroom nog verder terug zou willen dringen.
Verzoekt het college:
Naar het Algemeen bestuur van WerkSaam de volgende inspanningsverplichtingen mee te
nemen en in de cyclusdocumenten en de communicatie met Hoorn door te voeren:
1. De doelstellingen en bijbehorende, te behalen resultaten worden voor Hoorn op
basis van een nieuwe meetmethode SMART en duidelijk doorgevoerd. Dit op basis
van de eerder afspraken over de vooruitgang die geboekt moest worden op de
participatie -of doelladder. WerkSaam ontwikkelt hiertoe een methodiek die
eenvoudig is toe te passen en die wel inzoomt op feitelijke ontwikkeling van
betrokken personen.
2. Op basis van deze doelstellingen en resultaten stuurt WerkSaam elk half jaar
informatie naar de raad over de ontwikkeling van deze cliënten, en op extra
momenten als de raad hierom verzoekt, bijvoorbeeld n.a.v. calamiteiten zoals de
Coronacrisis.
3. Doelen en resultaten die gaan over zorgcliënten worden in de cyclusdocumenten
apart en overzichtelijk weergegeven en niet geplaatst bij of tussen de cijfers over de
ontwikkeling van de overige cliënten. Dit geeft de raad duidelijk en snel het juiste
inzicht.
4. De cijfers die WerkSaam hanteert in de cyclusdocumenten en rapportages sluiten op
elkaar aan, en zijn gebaseerd op zowel aantallen bijstandsgerechtigden als op het
aantal uitkeringen.
5. Bij rapportage over de 24 maanden her-instroom komt tegelijkertijd een analyse
waarin de resultaten worden vergeleken met de landelijke benchmark. Bevindingen
en aanbevelingen worden voorgelegd aan de gemeentes voor een zienswijze (dus in
een beleidsplan of begroting).

6. Bovengenoemde verplichtingen en ontwikkelpunten worden door Hoorn
teruggekoppeld naar alle regiogemeenten zodat die kunnen kijken of zij dit ook
willen doorvoeren. Hoorns wil over het doorvoeren van de afzonderlijke
verbeterpunten terug gerapporteerd worden bij de Najaarsnota of uiterlijk voor eind
2020.

En gaat over tot de orde van de dag,

Fracties:
Elsbeth Broerse, D66 Hoorn
Karin Hakhoff, VOCHoorn
Arnica Gortzak, PvdA Hoorn
Robert Vinkenborg , HOP
Patrick Hoefman, CDA Hoorn
Kees Maas, ChristenUnie

Motie 1
Raadsvergadering 30 juni 2020
o Aangenomen
o Ingetrokken
o Verworpen
o Aangehouden

