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Onderwerp
Begrotingswijziging in verband met de pilot ‘vergunninghouders aan het werk’ in Twente
Wij stellen u voor:
Op voordracht van het portefeuillehouderoverleg Arbeidsmarkt en na akkoord van de 14 individuele
gemeenten, in te stemmen met begrotingswijziging nr.5 Pilot vergunninghouders aan het werk.

Toelichting op het voorstel
Inleiding
Op 23 juni 2016 heeft het portefeuillehouderoverleg Arbeidsmarkt besloten om de pilot
‘vergunninghouders aan het werk’ te adopteren van de regietafel vluchtelingen. Met deze pilot wordt
ingezet op versnelde toeleiding van vergunninghouders naar werk, in eerste instantie in de
krapteberoepen in Twente. Door versnelde opname in een werkomgeving, kan de inburgering sneller
verlopen en wordt mogelijk de duur van de uitkering aan vergunninghouders beperkt.
Beoogd resultaat
Het formaliseren van de financiering van de pilot via een wijziging van de begroting van Regio Twente.
Overwegingen
Op 23 juni 2016 heeft het portefeuillehouderoverleg Arbeidsmarkt ingestemd met de projectbegroting
van € 75.000,- voor de uitvoering van de pilot in 2016, te dekken uit een provinciale subsidie voor dit
project van € 25.000,- (deze is op 28 september 2016 beschikt) en een gemeentelijke bijdrage van €
50.000,Het gaat hier om een coalition of the willing waarvan de financiering aparte besluitvorming van de
daaraan deelnemende gemeenten vereist. Evenals bij acquisitie is Regio Twente gevraagd de
administratieve afhandeling te verzorgen. Dat vereist een begroting wijziging. Dit impliceert dat de 14
individuele gemeenten afgelopen maand is gevraagd om in te stemmen met het project en het
bekostigen ervan via de gemeentelijke bijdrage aan Regio Twente te laten lopen, conform bijgevoegde
begrotingswijziging (bijlage1).
Kosten, baten, dekking
Het project verhoogt zowel aan de lasten- als aan de batenkant de programmabegroting van Regio
Twente. Het project kost naar verwachting € 75.000,- Provincie Overijssel heeft € 25.000,- subsidie
verleend.. Dat wil zeggen dat nog maximaal € 50.000,- moet worden bekostigd door de gemeenten,
verdeeld op basis van inwoneraantal. Er wordt geen factuur gestuurd, maar de systematiek gevolgd van
verrekening via de gemeentelijke bijdrage.
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Vervolg
1. Dit bedrag wordt eenmalig in 2016 verrekend via de systematiek van de gemeentelijke bijdrage.
2. De uitvoering en afronding van de pilot vindt plaats in 2016, onder regie van het
portefeuillehouderoverleg Arbeidsmarkt.
Bijlagen
-

Begrotingswijziging nr. 5

Enschede, 23 november 2016
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

ir. G.H. Tamminga

dr. G.O. van Veldhuizen

Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23
november 2016

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 15 december 2016
secretaris,

voorzitter,

ir. G.H. Tamminga

dr. G.O. van Veldhuizen
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