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Onderwerp: Statushouders aan het werk 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2016 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. er in de Perspectiefnota weliswaar in algemene zin gesproken wordt over het 

bieden van ondersteuning bij het vinden van hun weg in de maatschappij (pag. 
21) , maar niet specifiek iets is opgenomen over het naar werk geleiden van 
vergunning-/statushouders; 

2. Het aantal mensen met een WWB uitkering meer dan verwacht is gestegen (p.118 
VJR), 

van mening dat 
1. statushouders en WWB-ers zoveel mogelijk naar werk te geleiden; 
2. bedrijven zich al hebben gemeld om te kijken naar mogelijkheden om 

statushouders en WWB-ers aan het werk te kri jgen; 
3. er in Noordoostpolder in kaart is gebracht door o.a. de Werkcorporatie, in welke 

sectoren een tekort is aan arbeidskrachten; 
4. het bestaand arbeidsfit-project in de agrarische sector toegepast wordt 
5. er in Noordoostpolder bemiddelingsbureaus zijn die veel mensen aan het werk 

helpen; 
6. er een werkconsortium opgericht moet worden met daarin bijvoorbeeld 

Marthoflex, Level One, AB Oost en de werkcorporatie; 
7. werken een van de beste manier van (reïntegreren is; 
8. daar waar vacatures nu niet kunnen worden opgevuld, gekeken kan worden welke 

van deze vacatures kunnen worden ingevuld door statushouders en WWBers; 

verzoekt het college 
bij het opstellen van de begroting nadrukkelijk in te zetten op; 

1. het zo spoedig mogelijk naar werk geleiden van statushouders (waar mogelijk op 
basis van hun werkervaring en opleiding), die intussen in onze gemeente 
woonachtig zijn of zich in de komende jaren hier zullen gaan vestigen 

2. het zo spoedig mogelijk naar werk geleiden van WWB-ers 
3. gebruik te maken van de kennis en kunde aanwezig bij bedrijven zoals Marthoflex, 

Level One, AB Oost en de werkcorporatie in het op te richten werkconsortium 
4. Na een hal f jaar de resultaten, mogelijkheden of onmogelijkheden te presenteren 

aan de gemeenteraad en daarover debat te voeren 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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