
  

 

 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/documentnummer: 16.26793 - I17.003188 

Datum vergadering:  
Datum voorstel: 14 februari 2017 
Nummer:    A 
Onderwerp: Actieplan Arbeidsmarkt 2.0 Tubbergen 2017-2018. 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
 
- Besluit kennis te nemen van het Actieplan Arbeidsmarkt 2.0; 
- Besluit voor de uitvoering van het Actieplan Arbeidsmarkt 2.0 éénmalig € 230.000,- beschikbaar te stellen 

voor de periode 2017-2018; 
- Besluit het bedrag € 230.000,- te dekken uit de bestemmingsreserve “bevordering jeugdwerkgelegenheid en 

tegengaan jeugdwerkloosheid”; 
- Het niet benodigde bedrag van de reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan 

jeugdwerkloosheid bij het 1
e
 programmajournaal 2017 overhevelen naar de reserve incidentele middelen; 

- Bij het Raadsperspectief 2018 het structurele effect op de kosten van de uitkeringen in beeld brengen 
 
Samenvatting van het voorstel 
De gemeente Tubbergen wil kansen bieden aan alle inwoners om naar vermogen te werken of te participeren. 
Specifieke groepen van werkzoekenden: ouderen, jongeren, anderstaligen en mensen met een arbeidshandicap 
profiteren minder van de aantrekkende economie. De ondernemers zoeken juist werknemers met de juiste 
kwaliteiten. Met het actieplan Arbeidsmarkt 2.0 willen onderwijs-ondernemers en overheid intensief laten 
samenwerken om aan de vraag op de (lokale) arbeidsmarkt te voldoen. Daarbij is intensieve samenwerking tot 
stand gekomen met de Tubbergse ondernemers, het onderwijs en de overheidspartners. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
De gemeente Tubbergen wil kansen bieden aan alle inwoners om naar vermogen te werken of te participeren. 
Dat is de kern van de Participatiewet.  
In maart is door de raad unaniem een motie aangenomen waarin het college opgeroepen wordt om zich 
maximaal in te spannen dat zoveel mogelijk werkzoekenden naar een baan begeleid worden en er een betere 
aansluiting is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 
 
Onze analyse is dat we daar naast de samenwerking in de regio en met Werkplein Twente aanvullende lokale 
initiatieven voor nodig hebben om ook alle inwoners kansen te kunnen bieden van jongs af aan beginnend bij 
het basisonderwijs 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Ondernomen acties: 

- Er is een grondige analyse van de arbeidsmarkt gemaakt specifiek in Tubbergen bij de start van het 
project arbeidsmarktbeleid 2.0. Doel was een samenhangend plan te realiseren om de vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt te verbeteren en ondernemers en onderwijs volop te betrekken bij 
arbeidsmarktbeleid en zo de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen; 

- Daarnaast is er een bestandsanalyse gemaakt (profiel bijstandsklanten) en een arbeidsmarktanalyse 
uitgevoerd waaruit de kansen voor uitkeringsgerechtigden op werk in beeld zijn op sector en 
functieniveau. De inzet van middelen re-integratie is aangepast om zoveel mogelijk uitstroom naar werk 
te realiseren. Hiervoor zijn een drietal projecten in het leven geroepen die uitgevoerd (gaan) worden 
door het Werkplein: project 45+, project Anderstaligen en project Sporten Werkt. Daarnaast wordt voor 
de doelgroep laaggeletterden ook het Taalpunt gerealiseerd; 

- Voor re-integratie maar ook voor werk-naar -werktrajecten is ingezet op de deelname aan de 
zogenaamde sectormiddelen Asscher en SW om meer financiering voor re-integratie en herplaatsing te 
hebben voor 2016 en verder; 

- Er zijn initiatieven genomen om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij werkgevers op de kaart 
te zetten (quick scans PSO); 



 

 

- Met lokale ondernemers en onderwijsinstellingen zijn twee ontbijtsessies gehouden met als               
resultaat een gemeenschappelijke arbeidsmarktagenda 

- Er zijn techniekdagen georganiseerd in het kader van het Techniekpact Twente; 
- De regionale samenwerking in Twente op het gebied van het ontwikkelen van instrumentarium heeft 

geleid tot een éénduidig pakket aan instrumenten voor de gehele regio; 
- De samenwerking tussen gemeenten, UWV en scholen in de regio is gecontinueerd; 
- Er is actief beleid ontwikkeld om leerlingen van het praktijkonderwijs en VSO snel op te pakken en een 

goede aansluiting te hebben bij een vervolgtraject richting scholing of werk; 
- Het programma Omzien naar Elkaar is betrokken in het proces om de werkgeversdienstverlening te 

verbeteren in samenwerking met economische zaken; 
- Er is vanuit de arbeidsmarkt geïnvesteerd in lokale netwerken (Onderneem! Tubbergen) en er is meer 

samenwerking tussen gemeente en werkgeversservicepunt bij een gerichte inzet van het 
accountmanagement voor Tubbergen; 

- Bij aanbestedingen zijn waar mogelijk Social Return On Investment-verplichtingen opgenomen en willen 
we SROI stimuleren; 

 
Argumentatie  
Feiten 
In het voorjaar van 2016 is een grondige arbeidsmarktanalyse uitgevoerd.  
We constateren dat de werkloosheid in Tubbergen lager is dan het gemiddelde in Twente.  
Ook constateren we dat specifieke groepen van werkzoekenden: jongeren, anderstaligen en mensen met een 
arbeidshandicap minder profiteren van de aantrekkende economie.  
Er is sprake van een structurele mismatch tussen vraag en aanbod doordat opleidingsniveau niet aansluit bij de 
vraag en tekorten in specifieke sectoren. Daarnaast is het aandeel van alleenstaande ouders en statushouders 
in de bijstandspopulatie relatief groot. 
Landelijk liepen de doelstellingen voor de realisatie van het aantal zogenaamde garantiebanen achter, ook in 
Twente. Ook dat vraagt om een extra inspanning. 
Onze conclusie is dat er extra maatregelen nodig zijn om het aanbod van werkzoekenden beter te laten 
aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt 
 
Samenwerking in de regio 
De arbeidsmarkt in Tubbergen is uiteraard een deel van de Twentse arbeidsmarkt waar vergelijkbare 
vraagstukken zich voordoen. De instrumenten die we inzetten om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen 
zijn dan ook in de regio afgestemd. Het regionale instrumentarium voor arbeidsmarktbeleid is ontwikkeld met de 
14 Twentse gemeenten. Financiële stromen voor incidentele middelen lopen steeds vaker langs de weg van de 
regio. We zullen daarom blijven inzetten op een sterke regionale samenwerking. De lokale initiatieven zijn 
daarop aanvullend. 
 
 
Dienstverlening Werkplein 

De reguliere dienstverlening voor de Participatiewet wordt geleverd door het Werkplein (gemeente Almelo). De 
taken zijn inkomensverstrekking, handhaving, re-integratie en jobcoaching. De werkgeversbenadering wordt 
vormgegeven in samenwerking met het Werkplein Twente. De doorstroom van instromende jeugd in de uitkering 
is groot, doordat wij hebben aangehaakt bij het regionale instrumentarium aangaande de 
jeugdwerkloosheidsbestrijding. Dankzij de nieuwe loonkostensubsidie Participatiewet konden een aantal 
mensen met een beperking aan het werk worden geholpen. Dankzij het jongerenpunt dat op het Werkplein in 
Almelo is ingericht, worden de jongeren snel opgepakt en begeleidt naar werk. Op dit moment is 15,2 procent in 
de Participatiewet tussen de 18 en 27 jaar. Het aantal jongeren in de WW is sterk afgenomen  
 
In het afgelopen jaar is de economische situatie verbeterd, maar de werkgelegenheid kende nog geen echte 
versnelling en zeker niet in alle sectoren van de economie. Het bijstandsvolume in Tubbergen groeide iets maar 
niet aanmerkelijk. Voor Tubbergen is er een klein tekort op de uitvoering van de Participatiewet op het onderdeel 
bijstand in 2016 te verwachten. Dit is vooral toe te schrijven aan de afname van financiële middelen voor re-
integratie en uitvoering Participatiewet in 2016 en dit zal ook de komende jaren verder krimpen. We hebben 
daarnaast ook te maken gehad met de toename van het aantal statushouders met een uitkering Participatiewet 
en uitkeringsgerechtigden met beperkingen van structurele aard. Dat laatste is een autonome ontwikkeling als 
gevolg van de invoering van de Participatiewet en zal dus in de toekomst verder toenemen. 
 
 



 

 

Actieplan Arbeidsmarkt 2.0 

Naast die dienstverlening zijn er door Tubbergen aanvullende (lokale) initiatieven genomen en die blijven ook in 
de toekomst nodig. 
 
Doel van het Actieplan Arbeidsmarktbeleid 2.0 is om de maatregelen die we al nemen en lokale initiatieven in 
een integraal plan samen te brengen en uit te voeren. Dat doen we in samenwerking met lokale ondernemers en 
onderwijsinstellingen. Doel is het structureel verbeteren van de match tussen vraag en aanbod. Daarbij willen 
we extra maatregelen nemen voor groepen die minder profiteren van de aantrekkende economie. 
 
Om die redenen zijn er in het kader van de Arbeidsmarkt 2.0 een aantal stappen gezet en acties afgesproken 
dan wel in gang gezet. Afgesproken is dit langs vier thema’s in te zetten 
 

1: Werk zichtbaar binnen onderwijs 
Doel: Bedrijfsleven beter zichtbaar maken binnen het onderwijs;  

 
2: Ontzorgen en faciliteren 
Doel: Werknemers en werkgevers beter kunnen bedienen en 
minder mensen in de bijstand! 

  
3: Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 
Doel: Soepele aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; 
 
4: Flexibele arbeidsmarkt  
Doel: Een gemakkelijk inzetbare flexibele schil voor bedrijven, meer werkzekerheid, werk binnen de 
gemeentegrenzen houden; 
 

Externe communicatie 
De raadscommissie is in februari 2016 geïnformeerd over de uitkomsten van de arbeidsmarktanalyse 
Tubbergen, de bestandsanalyse van de Tubbergse populatie Participatiewet en de voorgenomen uitwerking van 
het project arbeidsmarktbeleid. 
 
Bij de totstandkoming van de nota zijn Tubbergse ondernemers, het UWV, het Werkplein Twente, Soweco, het 
onderwijs Canisius, Pius X en TOF, Sectorplan Twente, Techniekpact Twente nauw betrokken geweest via 
ontbijtsessies. 
 
De raad is middels een presentatie in de commissie van 10 januari 2017 over het actieplan geïnformeerd.  
 
Financiële paragraaf 
  
In onderstaand overzicht de begroting en de dekking van de kosten van het project arbeidsmarkt 2.0 
 

Begroting arbeidsmarkt 2.0     

Uitgaven     

Omschrijving Leverancier  Bedrag incl. btw 

intensivering begeleiding en bemiddeling; cliënten met een 
beperkte afstand tot de arbeidsmarkt, betreft extra begeleiding 
bovenop de reguliere begeleiding. Uitgegaan wordt van een 
extra bedrag per traject van circa € 2500,-- en circa 25 
cliënten  werkplein Almelo  €         60.000,00  

intensivering en begeleiding; cliënten met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt, betreft extra begeleiding bovenop de 
reguliere begeleiding, uitgegaan wordt van een extra bedrag 
per traject van circa € 4800,-- en circa 12 cliënten Soweco  €         60.000,00  

maatschappelijke initiatieven  
div instellingen, obv 
aanvragen  €         65.000,00  



 

 

vouchers scholing sociaal ondernemen en maatwerk bedrijfsleven  €         25.000,00  

taalpunt bevorderen alfabetisering bibliotheek  €         20.000,00  

totaal    €       230.000,00  

      

Dekking     

inzet tegoed retributieregeling Soweco 2015 (over 2015 is 
indicatief nog een bedrag tegoed van Soweco van € 250.000,-
-; over de afwikkeling hiervan moeten nog nadere afspraken 
gemaakt worden. Voorstel is om het bedrag (deels) in te 
zetten in de vorm van vergoeding in natura. Hierover moeten 
nog verdere bestuurlijke afspraken gemaakt worden   pm 

reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan 
jeugdwerkloosheid. Concrete dekking uit de retributieregeling 
Soweco wordt naderhand hierop in mindering gebracht    €       230.000,00  

 
 
Daarnaast zijn de volgende zaken nog van belang: 

1. structureel effect op kosten uitkeringen.  
Het project moet leiden tot een structurele daling van het aantal uitkeringen. In de komende maanden wordt aan 
de hand van de concrete casussen een inschatting gemaakt hoeveel cliënten uit de bijstand komen en concreet 
aan het werk gaan en bij hoeveel cliënten er sprake is van een verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt 
waarbij er echter nog steeds sprake is van een uitkering. Aan de hand hiervan wordt bij het Raadsperspectief 
2018 in beeld gebracht wat het structurele effect is op de kosten van de uitkeringen. 

2. Aanpassing contract Almelo 
Op dit moment wordt voor het jobready maken van de bijstand cliënten door werkplein Almelo een bedrag per 
cliënt in rekening gebracht van € 1.205,-- per cliënt per jaar. Hier ligt een contract aan ten grondslag. In het 
voorstel wordt de begeleiding van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt uitgevoerd door Soweco in 
plaats van Werkplein Almelo. Dit betekent dat het contract met de gemeente Almelo aangepast moet worden. 

3. Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan jeugdwerkloosheid. 
De stand van de reserve is dd. heden € 309.500,--.  Op dit bedrag ligt nog een claim van afgerond € 11.000,-- 
voor bestrijding werkloosheid 45 jaar tot 57 jaar op basis van een voorstel uit 2015.  Rekening houdend met 
deze claim resteert een bedrag van € 298.000,--. Maximaal is ten laste van de reserve een bedrag nodig van  
€ 230.000,--. Voorgesteld wordt om het restant van de reserve over te hevelen naar reserve incidentele 
middelen en dit te verwerken bij het 1

e
 programmajournaal 2017. Voor zover de kosten gedekt worden dor de 

retributieregeling Soweco wordt dit bedrag in mindering gebracht op de reserve bevordering 
jeugdwerkgelegenheid en tegengaan jeugdwerkloosheid en wordt het verschil ook ten gunste geboekt aan de 
reserve incidentele middelen. 

 
Uitvoering 
Na het besluit van het College en Raad zal het plan binnen programma ONE en EKW worden geïmplementeerd 
in samenwerking met de partners van onderwijs en ondernemers. 
 
Evaluatie 
Van het het actieplan Arbeidsmarkt 2.0 zal eind 2017 een tussentijdse rapportage worden opgesteld en eind 
2018 een eindrapportage. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
 
In Dinkelland zal in 2017 een identiek traject worden gestart. 
 
 



 

 

Bijlagen 
I17.005925 Actieplan Arbeidsmarkt 2.0. 
I17.003180 Onderneem Thema Arbeidsmarkt 2.0 
I 17.003181 Fotoverslag bijeenkomst arbeidsmarkt juli 2016 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris de burgemeester 
 
 
 
 
 
{GERARDM} {WILMIENH} 
drs. ing. G.B.J. Mensink drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 
 
 
 

Vergadering presidium op 13 februari 2017 

Besluit presidium: X om advies naar commissie 
o rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
o naar raad ter kennisname 
o anders, namelijk: 

 

Vergadering commissie Samenleving en Bestuur op 7 maart 2017   

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  
o advies het voorstel af te wijzen 
o anders, namelijk:  

Opmerkingen:  
Paraaf commissiegriffier   

 



  

 

 

 

Raadsbesluit  
 

Zaak-/documentnummer: 16.26793 - I17.003188 

 
Datum: 20 maart 2017 
Nummer:    B 
Onderwerp: Actieplan Arbeidsmarkt 2.0 Tubbergen 2017-2018. 
  
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 februari 2017, nr. ….  
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 7 maart 2017; 
 
 
besluit: 
- kennis te nemen van het Actieplan Arbeidsmarkt 2.0; 
- voor de uitvoering van het Actieplan Arbeidsmarkt 2.0 éénmalig € 230.000,- beschikbaar te stellen 

voor de periode 2017-2018; 
het bedrag € 230.000,- te dekken uit de bestemmingsreserve “bevordering jeugdwerkgelegenheid en 
tegengaan jeugdwerkloosheid”; 

- het niet benodigde bedrag van de reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan 
jeugdwerkloosheid bij het 1

e
 programmajournaal 2017 overhevelen naar de reserve incidentele 

middelen; 
- bij het Raadsperspectief 2018 het structurele effect op de kosten van de uitkeringen in beeld brengen 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 maart 2017, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

{HELGAL} {WILMIENH} 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 


