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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

MOTIE 2018-11-7C
Onderwerp: Arbeidsparticipatie

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12 november
2018, gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de raad kennis heeft genomen van de programmabegroting 2019-2022 en kennis 

heeft genomen van de mondelinge toelichting door wethouder Wijnants, in de 
vergadering van 29 oktober 2018, inzake de ontwikkelingen met betrekking tot 
arbeidsparticipatie, waarin hij spreekt van schrijnende gevallen;

2. de kosten van het beheer van de bijstand met 14% stijgen
3. de kosten voor de WerkCorporatie werden bepaald op € 1.387.000 in 2017 en er 

geen informatie is dat deze kosten in 2018 significant zullen wijzigen; volgens de 
WerkCorporatie werden in 2017 ongeveer 500 kandidaten bemiddeld (presentatie 
WerkCorporatie 22 mei 2018);

4. het beheer buiten de WerkCorperatie in 2018 ongeveer € 1.120.000 gaat kosten 
voor de inwoners die in de bijstand terecht zijn gekomen;

5. op 9 juli 2018 een motie over experimenten bijstand van D66 door de Raad is 
aangenomen, waarover in de programmabegroting niets is terug te vinden,

van mening dat
1. volgens de indicatoren op bladzijde 74 van de begroting (onder punt 4 en 5), 

geen verbetering is waar te nemen in de werk-arbeidsparticipatie;
2. dit bevestigd wordt in de financiële data op bladzijde 84 van dit document,

draagt het college op
1. inzichtelijk te maken wat de mensen belemmert om te kunnen participeren en op 

welke instrumenten er ingezet moeten worden om de mensen wel te laten 
participeren in het arbeidsproces, wat belangrijk is voor het welzijn van de 
mensen;

2. invulling te geven aan de door de raad aangenomen motie van D66 van 9 juli 
2018;

3. de raad voor te leggen welke wijzigingen er moeten worden ingevoerd om de 
situatie te verbeteren.

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam: 
De fractie(s) van:
ONS Noordoostpolder

CDA

D66

Voor:
Tegen:
Besluit gemeenteraad:

Naam:
Berthoo Lammers 

Gonny Schot 

Wim van Wegen
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Motie 2018-11-7c ONS Participatie

J.C.M. Goos 

J.B.M. Bus 

M.T. Goelema

F. P.J. van Erp 

H. Schot 

T.P.R. Groen
ChristenUni* Erd

S. de Boer 

Y.M. Mahmoud

G. P. Knijnenberg

T. J. van Dijk

H. J. Lambregtse

KWCeOlTOMl

T. van Steen 

J.T.H. Swart 

M. Dieleman 

A.L. Heerspink

P
E. Lindenbergh

H. van Ulsen 

J.L.P. van Os 

B. Wielenga

L.H.M. Lammers

S. Werkman 

B.J. Aiing

Voor: 20 Tegen: 9 Totaal: 29

SP.
T.G. Hoekstra 

D. van Sluijs
n

R. van der Velde 

H. Wijnhoud
GROENLINKS
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H.M. Hekkenberg

S. J. Schrijver

M.W. van Wegen
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