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Geachte raadsleden,
Op 10 maart 2020 berichtten we u over een voorgenomen sessie voor uw raad over
de ontwikkelingen op gebied van Participatiewet (UIT-20-48434). Deze sessie
diende ervoor u de huidige stand van zaken te geven over Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) en re-integratie en een doorkijk te geven naar de toekomst.
Ook zouden we tijdens deze sessie uw eerste input ophalen voor de vernieuwde
opdracht IJmond Werkt!.
Kort na deze berichtgeving werden de corona-maatregelen van kracht, die grote
gevolgen hebben voor ons land. In praktische zin zorgt dit ervoor dat de sessie zoals
we die voor ogen hadden, niet doorgaan. Daarnaast zorgt de crisis ook voor een
grote economische onzekerheid naar de nabije toekomst en verder. We zien nu al
de impact van de crisis op de arbeidsmarkt, met grote gevolgen voor bepaalde
sectoren. Sommige sectoren vallen gedeeltelijk of volledig stil zoals horeca en
evenementen. In andere sectoren is de vraag juist groter, zoals in de zorg. Meer
mensen doen een aanspraak op een uitkering, zowel bij UWV als bij gemeenten.
Het door ontwikkelen van ons re-integratie beleid is in deze situatie van groot
belang. Alleen dan kunnen we klaar staan om mensen terug te helpen naar werk en
ze de ondersteuning te bieden waar ze behoefte aan hebben. De nieuwe situatie op
de arbeidsmarkt is hierbij ons uitgangspunt. Wij hebben een nieuw proces
vormgegeven om u hierbij te kunnen betrekken.
Om de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken op een zorgvuldige manier aan u
te presenteren, organiseren we een webinar voor de raden van de vier gemeenten
op 16 juni 2020 om 18:00. Daarin geven we de uitkomsten weer en reflecteren deze
aan de huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt. Uiterlijk twee weken van
tevoren delen we een memo met daarin de effecten van corona gerelateerd aan de

onderzoeksuitkomsten. Tijdens het webinar is er gelegenheid om uw vragen te
stellen en aandachtspunten mee te geven.
Vervolgens formuleren wij in de zomer – samen met IJmond Werkt! – een nieuwe
opdracht voor Ijmond Werkt! die uiterlijk in het vierde kwartaal wordt vastgesteld
door de colleges.
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