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M O T I E  2013-09-.. 
 

Onderwerp: Gesubsidieerde organisaties  

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 09-09-2013; 

gehoord de beraadslagingen; 

 

overwegende dat 

1. de gemeente Noordoostpolder mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans 

wil geven; 

2. hiervoor nog steeds “buitengewone” werkgevers worden gezocht; 

3. We graag een groot aanbod aan werkervaringsplaatsen willen, zodat mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt actief blijven deelnemen aan het arbeidsproces.  

 

van mening dat 

1. gesubsidieerde organisaties hierin een voorbeeld zouden moeten geven; 

2. er al gesubsidieerde organisaties zijn die gebruik maken van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt; 

3. alle gesubsidieerde organisaties opgeroepen moeten worden om mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden werkervaring op te doen met 

behoud van uitkering; 

4. dit geen extra kosten qua salaris met zich mee hoeft te brengen; 

5. er dan toch extra handen zijn om hand en span diensten te verrichten; 

6. er wederkerigheid is omtrent het ontvangen van een uitkering en verlenen van 

diensten voor deze groep mensen;  

7. dit een positief gevoel kan geven aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt; 

8. het een passende betrekking zou moeten zijn, dus ook jobcoaches bij het traject 

betrokken dienen te worden, 

9. Alle gesubsidieerde instanties onderdeel uit zouden moeten maken van het 

inkoopbeleid m.b.t. het SROI (Social Return on Ivestment)  

 

draagt het college op  

1. kleine gesubsidieerde organisaties op te dragen om minimaal 1 werknemer met 

afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven; 

2. grote gesubsidieerde organisaties op te dragen om minimaal 2 werknemers met 

afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven 

3. gesubsidieerde instellingen onderdeel te maken van het inkoopbeleid m.b.t.  het 

SROI .  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 


