
 
 
 
Betreft: Adviesaanvraag Uitvoering ondersteuning Niet uitkeringsgerechtigden (NUG) 
 
 

Meierijstad, 15 november 2017 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van uw Collegevoorstel Uitvoering ondersteuning Niet uitkeringsgerechtig- 

den (NUG) heeft u de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) om advies gevraagd. 

De Kennisgroep Participatie heeft op 24 oktober 2017 het Collegevoorstel uitvoering 

besproken en heeft de ASD daarover gerapporteerd. 

 

Uitgangspunten: 

Het college wil een regionaal beleid voor Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG) die staan 

ingeschreven als werkzoekende bij het UWV. 

Het regionaal beleid specifiek te richten op de volgende 2 groepen : 

- Personen met een indicatie doelgroepenregister en 

- Kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar met of zonder indicatie doelgroepenregister. 

Voor bovenstaande Nuggers dienstverlening in te zetten gericht op ondersteuning naar een 

(betaalde) baan. 

 

De dienstverlening zal bestaan uit: 

- inzet van consulenten/klantmanagers, 

- re-integratievoorzieningen, waaronder loonkostensubsidie. 

Voor Nuggers zonder indicatie doelgroepenregister de mogelijkheid bieden om in afwijking 

van het beleid, dienstverlening te bieden op grond van individuele omstandigheden. 

Er wordt aan het Regionaal Strategisch Adviesteam opdracht te geven om de inzet en 

resultaten voor Nuggers te monitoren en na 1 jaar te evalueren. 

 

Uit de toelichting blijkt dat het bovenstaande voor de gemeenten Boekel en Bernheze al 

bestaand beleid is. 

Na die uitgebreide toelichting van de beleidsmedewerker heeft de Kennisgroep Participatie 

geen verdere vragen en is in staat aan de ASD een preadvies uitbrengen. 

 

Beweegredenen: 

Doelstelling is het doelgroepenregister uit te breiden en te harmoniseren met de andere 

gemeentes binnen de arbeidsmarktregio. 

Tevens bevordert dit beleid het samenwerkingsverband met de ketenpartners en schept voor 

de betrokkene meer duidelijkheid. 

Ook de doelgroep kwetsbare jongeren wordt hierin opgenomen, gedefinieerd als jongeren 

vanuit Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijk Onderwijs, VMBO en uitvallers niveau 2. 

Tevens hebben de individuele gemeenten de ruimte om, couleur locale, daar invulling aan te 

geven. 



 

Na bespreking van het advies van de kennisgroep Participatie heeft de ASD Meierijstad in 

zijn vergadering van 14 november 2017 besloten een positief advies af te geven. 

 

Met dit advies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te hebben geleverd en 

verzoekt het college dit advies onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad zodat dit 

betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen.  

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Pieter H.F.M. van Dieperbeek 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad. 


