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Zienswijze begrotingswijziging Regio G&V naar
aanleiding van Perspectief op Werk

Geachte leden van het bestuur,
Op 19 december 2019 hebben wij uw concept begrotingswijziging naar aanleiding van Perspectief op
Werk ontvangen. De begrotingswijziging is behandeld in de raadsvergadering op 4 maart 2020. Hierbij
ontvangt u onze zienswijze op uw begrotingswijziging.
Met interesse hebben wij kennis genomen van het projectplan Perspectief op Werk. Wij verwachten dat de
acties in het projectplan er toe bijdragen dat meer inwoners aan het werk zullen gaan. Zo hebben wij in
Hilversum goede ervaringen met het wijkleerbedrijf waarin inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
via leerwerktrajecten een weg weten te vinden naar een baan in de zorg. In onze beleving is het een goede
ontwikkeling dat het wijkleerbedrijf nu ook onderdeel wordt van Perspectief op Werk.
Verder is het een goede zaak dat er extra inzet plaatsvindt op taaltrajecten. Nogal eens wordt vergeten dat
taalvaardigheid één van de, zo niet, belangrijkste werknemersvaardigheden is. Met de hoge instroom van
vluchtelingen is extra inzet op taallessen belangrijker dan ooit. Ten aanzien van de begrotingswijziging op
zichzelf hebben wij geen opmerkingen.
Tenslotte willen wij u vragen de Tomin Groep en het regionale werkgeversservicepunt (WSP)
nadrukkelijk te betrekken bij de uitvoering van Perspectief op Werk. Zowel de Tomin Groep als het WSP
beschikken over het netwerk, de infrastructuur en de instrumenten om een wezenlijke bijdrage te leveren
aan de uitstroom van bijstandsgerechtigden naar een reguliere baan.
Zou u in de toekomst uw planning zodanig af willen stemmen op ons vergaderschema dat wij als raad
daadwerkelijk gebruik kunnen maken van ons recht om een zienswijze onder uw aandacht te brengen
voorafgaand aan uw besluiten?
Graag horen wij van u wat het verdere vervolg is ten aanzien van onze zienswijze en zien de
verantwoording van de middelen graag tegemoet in uw jaarstukken.
De griffier,

de burgemeester,

P.M.H. van Ruitenbeek

P.I. Broertjes

VERVOLGBLAD

2

