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De Gemeenteraad van Enschede bijeen op 13 november 2017, besprekend de Programmabegroting 
2018-2021 met Corsanummer 1700105194

Constaterende dat:

o De Programmabegroting de ambitie heeft een groter deel van de beroepsbevolking aan het 
werk te krijgen

o Voor het product Arbeidsmarktparticipatie 17,5 miljoen euro beschikbaar is
« De netto participatiegraad (dat deel van de beroepsbevolking dat betaald werk verricht)

ondanks de economische rugwind, gedaald is van 62,7% in 2015 naar 61,5% in 2016

Overwegende dat:

• Uit de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak 2018 blijkt dat de RAP methodiek blijkt te werken 
en de doelstelling van 10% uitstroom wordt gehaald met een besparing van bijna 3 miljoen 
euro op de uitkeringen

® De methode voor toetsen Rechtmatigheid uitkering, Aandacht geven aan betrokkene en de 
Participatie mogelijkheden verkennen, arbeidsintensief is en Enschede met 16 fte slechts 
beperkte capaciteit heeft

o De doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt korter dan 2 jaar circa 2700 werkzoekenden 
omvat en met afstand langer dan 2 jaar circa 4100 werkzoekenden 

o Met de beperkte capaciteit in het kader van de RAP-methodiek circa 2.000 werkzoekenden 
jaarlijks worden bezocht, ofwel bijna 4800 mensen krijgen niet deze aandacht 

© Met de opbloeiende economie is krapte op de arbeidsmarkt ontstaan, ook aan de onderkant, 
die met een krimpende beroepsbevolking alleen maar groter wordt 

® De provincie Overijssel de krapte op de arbeidsmarkt als een ernstige belemmering ziet voor 
de regionale economie

Draagt het College van BenW van Enschede op:

© Met de provincie Overijssel in overleg te treden in hoeverre zij ondersteuning kunnen
leveren voor het tijdelijk extra vergroten van de ambtelijke capaciteit om met de succesvolle 
RAP methodiek veel meer mensen te bereiken

En gaat over tot de orde van de dag


