
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: Dhr. J. Nijholt 

Onderwerp: Groenonderhoud en WWB-inzet 

Datum indiening vragen: 17-11-2014 

 

 

Vragen: 

1. Wanneer is door de raad besloten het groenonderhoud in grote delen van 

Noordoostpolder terug te brengen tot niveau C? 

Antwoord: 

Dit is recent nog besloten bij de vaststelling van de ‘Beleidsnota Openbare 

Ruimte’ in de raadsvergadering van januari 2014. 

 

2. Wanneer is besloten tot de inzet van WWB-ers voor het groenonderhoud? 

Antwoord: 

Noordoostpolder is een agrarische gemeente met veel openbare ruimte en 

dit biedt nog steeds arbeidskansen. 

In verband daarmee is in 2005 en 2006 een project uitgevoerd met het 

Groenhorst college. Doel daarvan was uitstroom naar regulier werk. 

In 2007 en 2008 zijn soortgelijke projecten uitgevoerd met 

Groenservicepunt in samenwerking met Concern voor Werk. 

Na opheffing van het Groenservicepunt is in 2009 de samenwerking met 

Concern voor Werk voortgezet onder de naam Groen Doen. 

Doelstelling van Groen Doen is het opdoen van werkervaring en het 

begeleiden naar regulier werk. Het werken in de openbare ruimte is het 

middel. 

Dat daarbij het niveau van het groenonderhoud in de wijken waar de Groen 

doen projecten worden uitgevoerd omhoog gaat is een bijkomend voordeel. 

 

3. Wat zijn (gedetailleerd) de taken van de betaalde krachten in het groenonderhoud? 

Antwoord: 

De aannemers in het groenonderhoud voeren diverse vaktechnische 

werkzaamheden uit, zoals o.a. schoffelen, snoeien, vellen en planten van 

bomen, rooien, constateren ziekten etc. 

Dit is een globale opsomming die aangeeft dat de werkzaamheden in meer of 

mindere mate specialistisch van aard zijn. 

 

4. Wat zijn ( gedetailleerd) de taken van WWB-ers in het groenonderhoud? 

Antwoord: 

De taken van de wwb’ers houden voornamelijk schoffelwerk in en 

verwijderen van zwerfvuil. Dus de wat eenvoudiger en niet specialistische 

taken. 

 

5. Op welke wijze wordt er voorkomen dat WWB-ers betaalde krachten een handje gaan 

helpen bij de uitvoering van hun taken? 

Antwoord: 

Het antwoord hiervan is al gegeven bij de vragen 3 en 4, waar duidelijk is 

aangegeven wat de taken van de betaalde krachten en WWB-ers zijn. Zoals u 

eerder ook al heeft gevraagd, is hier geen sprake van verdringing: ‘Deze 

WWB’ers nemen niet het werk van de betaalde werknemers over, maar 

voeren aanvullende werkzaamheden in de buitenruimte uit. Op deze wijze is 



het niveau van onderhoud hoger, maar is er geen sprake van verdringing van 

betaalde werknemers.’. 

Met andere woorden: de aannemers houden met eigen personeel het 

groenonderhoud op het door de raad afgesproken onderhoudsniveau C. De 

inzet van wwb’ers zet daar een plus bovenop.  

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 20 november 2014 

Contactpersoon: Gerbert Schaapman  

E-mail adres:  g.schaapman@noordoostpolder.nl 

Tel: 34 60 
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