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Geachte raadsleden,

Begin dit jaar (d.d. 14 januari 2021) hebben we als EenUtrecht mede namens 442 Utrechters ons

burgervoorstel 1.000 Buurtbanen toegelicht in uw gemeenteraad. Het voorstel werd op 4 februari

2021" weliswaar weggestemd in de raad (slechts 11 van de 45 raadsleden stemden voor en o.a. de

coalitiepartijen GL, CU en D56 stemden tegen), maar sommige raadsleden stemden mogelijk ook

tegen omdat de wethouder zou gaan komen met een eigen voorstelvoor'maatschappelijke banen'

voor de duizenden langdurig werkzoekenden in de stad. De wethouder gaf aan daarin (delen van)

ons voorstel mee te zullen nemen.

Gemeente laat voorstel Buurtbanen volledig vallen
Helaas, in een recente brief (6 julijl.; kenmerk 8975359) aan uw raad laat wethouder Voortman

weten "dat het creèren van maatschappelijke banen op dit moment geen haalbare kaart is". Sterker

nog, ze geeft aan geen enkel nieuw bonenplon voor deze groep van werkzaekenden te kunnen

starten. Dat is buitengewoon teleurstellend voor de Utrechters waar het hier om gaat.

Over ons voorstel voor 1000 Buurtbanen schrijft de wethouder "dat de voorgestelde manier van

bekostiging niet realistisch is". Heel vreemd, want in ons 1.000 Buurtbanen voorstel hadden wij
voorgerekend hoe je het wél betaalbaar krijgt.

Te voorzichtig rekenen

Om te beginnen wordt ín de 'businesscase'van de wethouder ten onrechte uitgegaan van een

fulltime Buurtbaan, daar waar de meeste langdurig werkzoekende Utrechters al blij zijn als ze kunnen

starten in en wennen aan een parttime Buurtbaan van bÍjv. 24 uur per week. ln dat geval komen de

kosten van de Buurtbaan fors lager uit, namelijk op ca. € 20.500. Ook de zogenoemde organisatie- en

begeleidingskosten worden door de wethouder veelte hoog geraamd, namelijk op € 8.000. Veel van

de begeleiding kan bij een Buurt- en Burgerorganisatie (BBO) gebeuren; in het werk zelf. Het kan wel

verstandig zijn een bescheiden bedrag aan begeleiding op te nemen, bijv. ca. € 2.000. Zo komen de

kosten uit op € 22.50O; aanzienlijk minder dan de € 36.000 in de berekening van de wethouder.

ln de opbrengsten wordt de Buurtbaan in de 'businesscase'van de wethouder ook 'kapot' gerekend.

Slechts 50% van besparing op de uitgaven voor de bijstand wordt meegenomen, zíjnde € 7.500. De

uitgaven zíjn iets hoger (ca. € 15.600) en de besparing is minimaal 98- 99% ofwel min. ca. € 15.000.



Daarnaast heeft iedere gemeente kosten voor'werk en re-integratie' ad gem. bijna € 3.000. Ook die

kosten vallen zeker na het eerste jaar vrij. De wethouder citeert (in de bUlage bij haar br.ief) enkele

BBO's die zouden hebben aangegeven dat z'rj geen financiële bijdrage zouden kunnen leveren bij de

inzet van een Buufibaan. Dat is soms wel zo, maar vaak ook niet omdat zij nu al bij veel van deze

Utrechters een vrijwilligersvergoeding betalen ad € 1.800. Kortom de totale opbrengsten komen

daarmee minimaal uit op bijna € 20.000. Het enige dat de gemeente zou kunnen overwegen om

aanvullend te financieren zijn de begeleidingskosten bíj een BBO ad € 2.000.

Voor een verdere onderbouwing verwijzen we graag naar onze eigen kostenopbrengsten berekening

zoals deze was bijgevoeed bij ons burgervoorstel destijds: http://www.eenutrecht.nl/buurtbanen/

Opnieuw stemmen over de Buurtbanen

Destijds stemden diverse raadsleden dus tegen ons 'plan' omdat de wethouder wellicht met een

beter voorstel zou komen. Nu dat niet het geval is verdient ons burgervoorstel- zo vinden wij - een

nieuwe beoordeling en roepen we de gemeenteraad op om opnieuw over ons voorstel te stemmen.
We komen graag opnieuw langs om ons burgervoorstel nader toe te lichten.

Namens team én de 442 ondertekenaars van de petitie '1000 Buurtbanen',

Voorzitter/aa njager EenUtrecht

06 L437 6LL6

gert@eenutrecht.nl

www.eenutrecht,nl

cc. Wethouder Voortman

EenUtrecht Petitie en burgervoorstel 1.000 Buurtbanen Pagina 2 van 2


