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aandeel jongeren in de bijstand blijft stijgen
In Krimpen aan de IJssel is het aantal mensen met een bijstandsuitkering sterker gegroeid dan landelijk,
maar dit aantal is nu aan het dalen. Het aandeel jongeren in de bijstand blijft echter stijgen. De hulp aan
werkzoekenden, met name mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt, schiet op sommige
punten tekort. De gemeenteraad heeft hier weinig invloed op, omdat het de hulp aan werkzoekenden
heeft uitbesteed aan het regionale samenwerkingsverband IJsselgemeenten. IJsselgemeenten houdt niet
helemaal rekening met de specifieke Krimpense situatie en wensen van de Krimpsense gemeenteraad.
Dit en meer concludeert de Rekenkamer Krimpen aan den IJssel in haar rapport ‘Bijstand op afstand’.
Gemeenten hebben sinds 2015 de taak om zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Krimpen aan
den IJssel heeft deze taak uitbesteed aan de zogeheten GR IJsselgemeenten, een samenwerkingsverband
met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas.
In Krimpen aan de IJssel nam in 2015 en 2016 het aantal mensen met een bijstandsuitkering sterk toe.
Bovendien steeg dit aantal sneller dan landelijk, ondanks de aantrekkende economie. In de jaren 2016 en
2017 kregen veel mensen een bijstandsuitkering toegewezen, onder andere doordat Krimpen aan den IJssel
veel vluchtelingen opnam. Zij zijn meestal afhankelijk van een bijstandsuitkering. Tegelijkertijd vonden
steeds meer mensen uit de bijstand blijvend werk, waardoor in 2017 en 2018 het totale aantal mensen met
een bijstandsuitkering gelijk bleef. Hoewel GR IJsselgemeenten een aantal maatregelen heeft die goed
helpen om mensen blijvend aan het werk te helpen, schiet de begeleiding op een aantal punten tekort. Zo
lijken maatregelen gericht op jongeren onvoldoende te werken, aangezien hun aandeel toenam van 7,3% in
2015 naar 10,4% in 2018. De doelstelling van de gemeente is maximaal 7%. Ook krijgen sommige
uitkeringsgerechtigden helemaal geen begeleiding, of pas nadat ze hier lang op hebben moeten wachten.
Daar komt bij dat GR IJsselgemeenten voor alle drie de gemeenten dezelfde maatregelen neemt, terwijl de
kenmerken van hun bijstandsgerechtigden niet per se hetzelfde zijn. GR IJsselgemeenten investeert de
meeste tijd en middelen in het helpen van mensen met relatief goede kansen op een betaalde baan en
minder op mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen of vluchtelingen. De
gemeenteraad heeft nagelaten bij GR IJsselgemeenten aan te dringen op een specifieke aanpak voor
Krimpense bijstandsgerechtigden, wat ze wel had moeten doen als ze extra hulp had gewild voor minder
kansrijke groepen.
De rekenkamer beveelt het college onder meer aan om een specifieke aanpak te ontwikkelen voor jongeren,
ouderen en andere groepen die extra aandacht verdienen. Deze aanpak zou de gemeente moeten opdragen
aan de GR IJsselgemeenten. Verder zou de gemeenteraad moeten nagaan of de uitbesteding van de hulp
aan bijstandsgerechtigden aan de GR IJsselgemeenten een goede manier is om de doelen te bereiken die de
raad heeft als het gaat om de bijstand.
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