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M O T I E  2016-09-.. 
 

Onderwerp: WWB-ers in groenonderhoud 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12-09-2016, 

gehoord de beraadslagingen,  

 

overwegende dat  

1. WWB-ers binnen het project Groen Doen worden ingezet in het groenonderhoud; 

2. WWB-ers uitsluitend mogen worden ingezet voor werkzaamheden die leiden tot 

een hoger onderhoudsniveau dan vastgesteld door de raad; 

3. uit het jaarverslag 2015 (pag. 25) volgt dat er vanwege de lage beschikbaarheid 
van WWB-ers extra mensen zijn ingehuurd om het vastgestelde 

onderhoudsniveau te realiseren; 

4. er in de Perspectiefnota €180.000 extra wordt uitgetrokken voor groenonderhoud, 
 

van mening dat 

1. iedereen naar vermogen moet kunnen werken; 

2. WWB-ers zoveel mogelijk naar werk moeten worden begeleid; 

3. werken een goede manier van re-integreren is; 

4. het project Groen Doen succesvol WWB-ers naar een baan heeft geleid; 

5. WWB-ers alleen werkzaamheden in het groenonderhoud mogen uitvoeren die 

resulteren in een plus op het vastgestelde onderhoudsniveau; 

6. het in de praktijk moeilijk blijkt om WWB-ers daadwerkelijk alleen het werk uit te 

laten voeren dat leidt tot een plus op het vastgestelde onderhoudsniveau; 

7. het daarom moeilijk is het effect van werkverdringing te voorkomen; 

8. het zogenaamd 'arbeidsfit' maken van WWB-ers ook kan gebeuren middels een 

tijdelijke baan; 

9. nu er geïnvesteerd wordt in het verhogen van het niveau van groenonderhoud, er 
tegelijkertijd geïnvesteerd kan worden in de realisatie van volwaardige 

arbeidsplaatsen om mensen 'arbeidsfit' te maken, 

 

verzoekt het college 

1. het werk in het groenonderhoud dat leidt tot het door de raad gestelde 
onderhoudsniveau uitsluitend te laten verrichten door mensen met een 

arbeidsovereenkomst; 

2. waar mogelijk hiervoor mensen uit de WWB een arbeidsovereenkomst aan te 

bieden; 

3. WWB-ers binnen het project Groen Doen uitsluitend in te zetten voor werk dat 

leidt tot een surplus op het door de raad gestelde onderhoudsniveau; 

4. de kosten budgettair mee te nemen als begrotingswijziging 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


