
 

Raadsvergadering d.d. 31 mei 2016, agendapunt 9 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 mei 2016 
 
Onderwerp:                     projectplan invoering  Meedoenbanen (op initiatief van  
                                            de fractie van D66)    
Portefeuillehouder:         -- 
Fractie D66:                      Jos van den Boogaard 
Tel. nummer:                     06-10539238 
E-mail adres:                     jos.vandenboogaard@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit: 

1. Instemmen met het projectplan invoering Meedoenbanen 2016 als vangnet voor hen die 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en deelname aan vrijwilligerswerk te zwaar 
is en daarvoor een budget van € 110.000,- beschikbaar te stellen. 

2. Het college opdracht te geven om de invulling van deze Meedoenbanen vorm te geven, 
waarbij de regie bij de inwoner ligt 

3. Het projectplan voor 1 oktober 2016 te laten starten 
4. Het benodigde budget te dekken uit de ARGI, uit de “gelabelde” € 1.000.000,- voor het 

sociaal domein 2016. 
5. De raad over de voortgang in de reguliere projectverantwoordingen te informeren 

Bijlagen:  
- Verordening (Bijlage 1, ter inzage) 
- Advies college over initiatiefvoorstel (wordt nagezonden) 
- Extract uit het concept verslag raadswerkgroep Sociaal Domein 20 april 2016 (ter inzage)  

 
 
Inleiding: 
 
De gemeente Tynaarlo wil een gemeente vertegenwoordigen  waarin iedereen actief is en waar zoveel 
mogelijk mensen hun eigen inkomen verdienen of (als dat niet lukt) een zinvolle maatschappelijke 
bijdrage leveren. 
In Tynaarlo is een infrastructuur aan organisaties die een rol  (kunnen) spelen bij het realiseren van 
sociale samenhang en leefbaarheid. Deze infrastructuur kan benut worden om  inwoners in de 
gelegenheid te stellen een maatschappelijke bijdrage te leveren. 
 
De Raad heeft in 2015 de verordening re-integratie Participatiewet (hierna: verordening)  vastgesteld. 
Deze verordening is gebaseerd op de Kadernota participatiewet “Participatie de norm, werk het doel”.   
Op grond hiervan kunnen  inwoners van de gemeente Tynaarlo bemiddeld worden naar werk, indien 
nodig  met (financiële)  ondersteuning. Het voorliggende initiatiefvoorstel  is een uitwerking van de 
kadernota en verordening. 
 
Doelgroep 
 

Personen die zijn aangewezen op beschut werk (degenen met een beperking en geïndiceerd 
door het UWV) en personen die  op grond van een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
aangewezen zijn op andere vormen van participatie. In de gemeente Tynaarlo komt dat neer op 
13 personen voor beschut werk en 135 personen die een uitkering ontvangen en niet meer 
richting arbeidsmarkt bemiddeld worden. 



 

 
Meedoenbanen 
De doelgroep zal geactiveerd worden via Meedoenbanen. Op deze manier wordt aan kwetsbare groepen 
ondersteuning geboden zodat het vermogen om een maatschappelijke bijdrage te leveren optimaal benut 
kan worden en men volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Men kan zich verder ontwikkelen 
zodat een volgende stap kan worden gezet. Denk hierbij aan scholing en/of (gesubsidieerde) arbeid. 
Kern van het idee achter Meedoenbanen is dat de regie bij de inwoner blijft. De inwoner zal zelf een 
keuze moeten maken uit de activiteiten die worden aangeboden. Het is niet meer de gemeente of de ISD 
die de keuze voor de inwoner maakt. Dit betekent dat er een andere denkwijze van de inwoners en de 
medewerkers van de ISD wordt verwacht. 
Om zowel de organisaties waar de inwoner aan de slag gaat, als de ISD niet te belasten met extra werk, 
is er in dit initiatiefvoorstel budget vrijgemaakt voor het aantrekken van een (eventuele) extra partij die 
zorg kan dragen voor bijvoorbeeld de begeleiding van de inwoner op de werkvloer en het voeren van 
voortgangsgesprekken. Deze partij kan gezien worden als een bemiddelaar tussen ISD, de organisatie 
en de inwoner. 
Gelet op de verordening is een Meedoenbaan voor een periode van maximaal twee jaar. 
Er zijn diverse methoden om de Meedoenbanen in te vullen. Uitwerking van de manier waarop dit gebeurt 
is aan het college. 

 
Voorziet de verordening in participatie? 
Artikel 9 van de verordening geeft het college de mogelijkheid inwoners die recht op algemene bijstand 
een participatieplaats aan te bieden. 
D66 dient dit initiatief voorstel dan ook in op grond artikel 12 van de verordening. Dit artikel biedt de 
mogelijkheid aan personen die tot  een doelgroep behoort persoonlijke ondersteuning aan te bieden.  
 
Stimuleringspremie: 
Op grond van de huidige re-integratieverordening heeft een inwoner die werkzaamheden verricht op een 
participatieplaats recht op een premie van € 100,00 per zes maanden.  D66 wil voorstellen voor  hen die  
ouder zijn dan 27 jaar, een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en  tot de doelgroepen 
behoren  een stimuleringspremie te verstrekken van € 50,00 per maand voor een periode van maximaal 
twee jaar. 
Hier is specifiek voor  gekozen daar zij  extra kosten moeten maken, zoals reiskosten, koffiegeld 
Voorts kan het een stimulans zijn  om aan een activiteit deel te nemen. 
Voor jongeren tot 27 jaar is het wettelijk niet mogelijk een premie te verstrekken. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Op basis van ervaringen in regiogemeenten worden de  kosten per plaatsing geraamd op ongeveer  
€ 5000,00, inclusief het plaatsen, de stimuleringspremies en  de begeleiding zodat de 
werkgever/organisaties er geen extra werk van hebben en uitgaande van voorshands 20 plaatsingen 
worden de kosten geraamd op  € 100.000,- over een periode van twee jaar. Voorts een bedrag van 
 € 10.000,- voor ambtelijke ondersteuning. 
Dekking van de kosten kan plaatsvinden uit de ARGI, uit de voor het Sociaal Domein 2016 `gelabelde` 
budget van € 1.000.000,00 
 
Planning 
Het initiatiefvoorstel is geagendeerd voor de presidiumvergadering van 17 mei 2016 Het presidium heeft 
het voorstel om advies aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en hem de 
gelegenheid geboden om daarover uiterlijk gedurende een periode van 14 dagen een advies uit te 
brengen. Separaat aan deze planning is het voorstel op 20 april 2016 toegelicht en besproken in de 
raadswerkgroep Sociaal Domein. Relevante informatie treft u als bijlage bij dit voorstel aan. 
Het is de bedoeling de voortgang regelmatig te evalueren. Dit kan door de raad in de reguliere 
projectverantwoordingen te informeren. 



 

 
Wanneer gaan we het uitvoeren 
Nadat de raad heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel wordt het college gevraagd hieraan uitvoering te 
geven en voor 1 oktober 2016 de raad over de voortgang te informeren. 
 
Gevraagd besluit: 
 

1. Instemmen met het projectplan invoering meedoenbanen 2016 als vangnet voor hen die een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en deelname aan vrijwilligerswerk te zwaar is en 
daarvoor een budget van € 110.000,- beschikbaar te stellen. 

2. Het college opdracht  te geven om de invulling van deze Meedoenbanen vorm te geven, waarbij 
de regie voor de inwoner centraal staat. 

3. Het projectplan voor 1 oktober 2016 te laten starten. 
4. Het benodigde budget te dekken uit de ARGI, uit de “gelabelde” € 1.000.000,- voor het sociaal 

domein 2016. 
5. De raad over de voortgang in de reguliere projectverantwoordingen te informeren. 

    
Voorgesteld wordt om de gevraagde discussie in maximaal 30 minuten te voeren. 
 
 
 
                             
Namens de fractie van D66 
J. van den Boogaard, raadslid 
 
 


