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Motie Samen oplossingen bieden voor leren werken

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, gehoord de beraadslaging
over de programmabegroting 2020 - 2023;

Constaterende dat:

1. De raad veel waarde hecht aan het toeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
naar werk;

2. Hij hiervoor al langere tijd aandringt op het samenwerken van de gemeente, 
vertegenwoordigd door Ferm Werk in dit domein, met (lokale) maatschappelijke partners;

3. Een voorbeeld van de concrete invulling hiervan door de gemeente Woerden in de afgelopen 
twee jaar het project “schoonhouden lantarenpalen” is.

Overwegende dat:

1. Het genoemde project lantarenpalen de afgelopen twee jaar volledig is gefinancierd vanuit het 
lbor-budget;

2. De maatschappelijke doelstelling en daarmee samenhangende werkwijze logischerwijs leidde 
tot extra kosten;

3. Dergelijke initiatieven goed aansluiten bij de wens om Woerdenaren met afstand tot arbeid 
succesvol gereed te maken voor betaald werk;

4. De financiering van dergelijke initiatieven op de juiste plek hoort te liggen;
5. Door alle betrokken partijen een bijdrage te laten leveren er veel mogelijk is.

Verzoekt het college:

1. In overleg met alle betrokken partijen, waaronder Ferm Werk en aanbieders, maar ook de 
eigen organisatie, te zoeken naar mogelijkheden om initiatieven als het lantarenpalenproject 
duurzaam vorm te geven en te financieren;

2. Ferm Werk de opdracht te geven actief te zoeken naar mogelijkheden voor projecten waarin 
binnen regulier, noodzakelijk werk extra sociale doelstellingen worden gerealiseerd in lijn met 
de ambities van de raad op dit vlak.;

3. De concrete invulling en resultaten op punt 1 dit kalenderjaar te rapporteren aan de raad. Voor 
de invulling van de overige verzoeken ontvangt de raad graag uiterlijk Q2 2020 een 
rapportage.

En gaat over tot de orde van de dag,

Marco Hollemans, CDA
Lia Noorthoek, CU-SGP
Rianne Vrolijk, STERK Woerden
Simone Onrust. De Woerdense WD
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Aldus besloten door de raad van de gemeepjźwVoerden in 
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De griffier,
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