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start uitvoeren motie meedoenpremies

Geachte raadsleden,
Op 8 maart 2022 is de motie meedoenpremies aangenomen. De opdracht aan het college is om de
meedoenpremies per 1 januari 2021 voort te zetten.
Op basis van deze motie is WPDA aan de slag gegaan om in kaart te brengen wat de kosten zijn voor de
herstelactie en voor de structurele kosten die gemoeid zijn met het voortzetten van de meedoenpremies
in Tynaarlo.
Wat is een meedoenpremie?
De Participatiewet biedt een aantal instrumenten om mensen te stimuleren een stap in de richting van de
arbeidsmarkt en betaald werk te zetten, dit noemen we ‘stimuleren van arbeidsinschakeling’. Een
meedoenpremie is een eenmalige premie van € 200,- per jaar die een inwoner krijgt bij het zetten van
een stap richting arbeidsinschakeling. Daarnaast wordt de premie ook ingezet om onkosten te vergoeden
die inwoners maken in het kader van arbeidsinschakeling, ook tot een maximum van € 200,-.
Kosten
De incidentele kosten voor de herstelactie à € 11.522,- en de structurele kosten à € 40.000,- zullen
gedekt worden uit het re-integratiebudget.
Opdracht uitvoeren motie
Op 13 september 2022 is het college akkoord gegaan met het voorstel van WPDA. WPDA gaat in het 4e
kwartaal van 2022 met het uitvoeren van de motie aan de slag. Het streven is dat dit voor 2023 is
afgerond. WPDA heeft ondertussen de opdracht van het college per brief ontvangen.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders
P. Koekoek
gemeentesecretaris

drs. M.J.F.J. Thijsen
burgemeester
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