Amendement Ondernemersprijs Beleidskader WMO 2012-2015
De ondergetekenden stellen voor om aan het voorgestelde raadsbesluit een beslispunt 8 toe te
voegen dat luidt:
De raad besluit
8. een jaarlijkse ondernemersprijs ' Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Woerden' in te
stellen voor bedrijven gevestigd in de gemeente die zich op onderscheidende en concrete wijze
inzetten voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en de WSW populatie, waarbij de
prijsuitrijking een vast onderdeel wordt van de jaarlijks te organiseren Beursvloer.
Toelichting
In het Wmo-beleidskader wordt gesteld: “ Er is een grotere betrokkenheid ontstaan van bedrijven
door het Maatschappelijk Bewust Ondernemen (Samen voor Woerden). Hierbij wordt de kennis en
kunde van het bedrijfsleven, zonder euro's maar wel door het leveren van inzet, ter beschikking
gesteld voor maatschappelijke organisaties.”
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (kortweg MVO) vinden wij een meer passende term
dan Bewust Ondernemen. MVO moet naar onze mening een blijvende status krijgen in Woerden.
MVO ondernemers verdienen openlijke steun en waardering.
In dat kader vinden wij een Woerdense MVO Ondernemersprijs een passend instrument.
Voor het instellen van een dergelijke prijs, zijn meerdere partijen nodig, waaronder de gemeente,
als vertegenwoordiger van de burgers en in de rol van WMO regisseur.
Het College wordt daarom opgeroepen om een aanzet te geven tot het instellen van de prijs. Als
voorbeeld kan Texel genomen worden, waar jaarlijks een wisseltrofee, een aanmoedigingsprijs en
een jongerenprijs wordt uitgereikt. Een ander voorbeeld is de ondernemersprijs van de gemeente
IJsselstein.
De winnaar kan jaarlijks door een jury van bijvoorbeeld gemeente, ondernemers en andere
betrokkenen vastgesteld worden. Het College wordt gevraagd een voorstel te maken met daarin
een praktische uitwerking en een begroting.
De kosten van de ondernemersprijs zullen beperkt moeten blijven; het is aan de raad om de
grenzen daarvan aan te geven. De nadruk moet liggen op de eer die behaald is, niet de geldelijke
beloning.
Woerden, 29 maart 2012
George Becht, D66
Stefan van Hameren, VVD
Wim van Geelen, Progressief Woerden
Bernard de Jong, CDA

