De Gemeenteraad van Wijchen
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Motie 1

Wijchen verdient een beter Breed
Verworpen:
Voor:

PvdA, Sociaal Wijchen, Wijchen Lokaal

Tegen: CDA, D66, Kernachtig
Wijchen, VVD

Motie van de fractie van Sociaal Wijchen
eerste indiener: Dorien van den Bos
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 31 maart 2016 (voortgezet op 7 april 2016).
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat:
-

-

-

Er bij de sociale werkplaats Breed, inmiddels onderdeel van het
regionale Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, sprake lijkt te zijn van
een aanzienlijke onvrede onder de WSW-geïndiceerde werknemers aldaar.
Deze onvrede mede af te leiden valt uit het grote aantal klachten dat weergegeven is in het Nijmeegse SP rapport “Breed uitgemeten”.
Deze klachten vanzelfsprekend subjectief zijn, maar wel een
aardig inkijkje geven in de ervaringen en de problemen van
veel Breed-medewerkers met en op hun werk, en een aantal
van die problemen op te lossen zijn door invulling te geven aan
de aanbevelingen zoals verwoord aan het eind van het rapport:
“Breed uitgemeten”.

Constaterende dat:
-

-

Ook de nieuwe directeur van Breed zich voor een deel herkende
in het door de SP in haar rapport “Breed uitgemeten” geschetste beeld van de problemen bij Breed.
De WSW-situatie voor de, huidig geïndiceerde en bij Breed
werkzame werknemers, nog vele jaren in stand zal blijven.
De WSW-geïndiceerden veelal een kwetsbare groep mensen is,
die extra zorg en aandacht verdient.
De gemeente Wijchen ten behoeve van deze mensen grote
sommen subsidie aan Breed verstrekt.
Breed zowel feitelijk als in formele zin op zal gaan in de modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen, en deze
overgang het perfecte moment is om een aantal verbeteringen
te bewerkstelligen.

2
Verzoekt het college om:
1.
2.

Serieus werk te maken van de aanbevelingen zoals geformuleerd in het rapport “ Breed uitgemeten”.
Voor het zomerreces aan de gemeenteraad een rapportage te
verstrekken over de resultaten in deze.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van Sociaal Wijchen,
Dorien van den Bos

Bijlagen:

aanbevelingen rapport “Breed uitgemeten”
Rapport “Breed uitgemeten”

