
Motie 
Maatschappelijke banen

Onderwerp: Maatschappelijke banen 

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): John Haverdil (PvdA), Heini Peters (SP), Guido Hakvoort (CDA), Marco Bennink 
(Lokaal Belang)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019;

Constaterende dat:

1. de arbeidsmarktsituatie aanmerkelijk verbeterd is en er op dit moment zelfs sprake is van 
krapte op de arbeidsmarkt;

2. de gemeente Oude IJsselstreek een deel van deze groep (100 van de ca. 300 inwoners) in 
een project in het kader van de kwaliteitsslag voor het sociaal domein wil laten uitstromen 
naar betaald werk;

3. desondanks een groep langdurig en moeilijk bemiddelbare werkzoekende mensen buitenspel 
blijft staan;

4. er behoefte is aan additionele reguliere functies bij maatschappelijke instellingen op het 
gebied van zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, cultuur en sport;

5. (snelle) doorstroommogelijkheden van deze groep langdurig werkzoekenden in de praktijk niet 
bestaan; 

Overwegende dat:

1. veel maatschappelijke functies het waard zijn om regulier te worden;
2. ook de minst-kansrijke werkzoekenden het verrichten van betaald werk belangrijk vinden. De 

zekerheid om dingen te doen die maatschappelijk nuttig zijn; bij een werkgever in dienst te zijn 
en blijven, de inhoud van het werk en een goede omgang met collega's;

3. het participatiebudget nu alleen besteed wordt aan uitkeringen en voor een deel aan (weinig 
zinvolle) bemiddeling. Deze geldstroom anders gedefinieerd zou moeten kunnen worden;

4. deze sociale subsidies (participatiebudget) ook naar de instellingen kunnen die het werk 
daadwerkelijk aanbieden en werknemers een baan bieden;

Verzoekt het college:

1. Te onderzoeken:
a. wat nodig is om dit initiatief (maatschappelijke banen) mogelijk te maken;

b. wat de voor -en nadelen zijn van deze ‘parallelle arbeidsmarkt’, zo mogelijk georganiseerd 
in een gemeentelijk bedrijf;

c. welke maatschappelijke functies het waard zijn om regulier te worden;
d. of en hoe uitgespaarde uitkeringen en uitgaven in het sociaal domein geld (kunnen) 

opleveren en dus de netto-kosten per arbeidsplaats kunnen beperken;
e. of er een relatie gemaakt kan worden met het project “meedoen  werkt” en de eigen 

sociale dienst;
f. wat de gevolgen zijn van het anders definiëren van het participatiebudget of een deel 

daarvan; 
2. De raad voor de behandeling van de Voorjaarsnota in 2020 te informeren over de uitkomsten 

van dit onderzoek;

en gaat over tot de orde van de dag.
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