
AMENDEMENT

Voorstel nummer: D

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 12 oktober 2020

Agendapunt: 10 Beleidsplan participatiewet

Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor:

Overwegende dat,
De groep kwetsbare jongeren en daarmee doelgroep met beperkingen is toegenomen. Deze
doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt zich niet alleen laat indelen naar oud (dan wel reguliere
doelgroep)of jong, een loonwaarde en statushouder maar daar binnen mensen met diverse
problematÍeken (fysiek en psychisch dan wel psychiatrisch) zijn te herkennen. De toeleiding naar
arbeid een aanpak vraagt die aansluit op de diverse beperkingen (fysiek, psychisch en psychiatrisch)
om mensen te begeleiden gedurende hun afhankelijkheid van de participatiewet. Deze nieuwe
situatie vraagt om aandacht en steun voor de competenties van medewerkers.

- Als extra beslispunt bij beslispunt 1-b toe te voegen:
Met een gerichte aanpak voor mensen met een beperking die leidend is voor hun afstand
tot de arbeidsmarkt. Medewerkers zijn daarvoor voldoende geschoold en opgeleid waardoor
zij beschikken over de vaardigheden om deze mensen te begeleiden.

Overwegende dat,
Een integrale werkwijze in het gehele sociale domein veelalvan belang is voor het begeleiden van
mensen naar arbeid. Ontschotting van financiële middelen in dit gehele domein van belang is om
integraal tot creatieve oplossingen en ondersteuning te komen ook in de toeleiding van mensen naar
werk.

- Beslispunt i als volgt te wijzigen in:
We hanteren een brede en integrale aanpak, waarbij we samenwerken met partners,
verbinding zoeken over leefgebieden en budgetten in het sociale domein integraal kunnen
aanspreken, als dit in het belang is van de burger.

En gaat over tot de orde van de dag

Leiderdorp, d.d.12 oktober 2020
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