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Geachte leden van de raad,
Wat is de kernboodschap?
Het college ondersteunt de intentie achter het initiatiefvoorstel van de PvdA. Het college wil in de
te creëren plaatsen voor statushouders een scherper onderscheid met de ondersteuning die door
ons WerkBedrijf al wordt geboden. Zo houden wij lokaal meer regie. Het college komt in het eerste kwartaal van 2019 met een voorstel.
Waarover wil je informeren?
Het college ondersteunt de intentie achter het initiatiefvoorstel
Zoals in het initiatiefvoorstel terecht wordt opgemerkt ziet het college de werkorganisatie DrutenWijchen ook als voorbeeld voor andere werkgevers in hoe zij ruimte kunnen maken voor groepen
die moeilijker plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor een aanzienlijk deel van de
statushouders die afhankelijk zijn van een uitkering. Mede gezien de goede contacten die bestaan
tussen de scholen voor inburgering en de gemeente, zien wij binnen onze werkorganisatie zeker
mogelijkheden om bij te dragen aan het kennismaken met de Nederlandse werkcultuur.
Het college wil de nadere invulling aanpassen aan de lokale mogelijkheden en kansen
Halverwege 2018 worden ruim 60 statushouders uit Wijchen ondersteund door ons WerkBedrijf
bij het vinden van werk. Zeventien van hen werken met behoud van uitkering. Dit gebeurt
meestal met behulp van een leerwerkplek, een instrument dat in onze regionale reintegratieverordening is vastgelegd. Een leerwerkplek is een plaats bij een bedrijf waar iemand
met een grote afstand tot arbeidsmarkt gedurende zes maanden zijn vaardigheden kan ontwikkelen, zich kan oriënteren op de arbeidsmarkt en werkervaring kan opdoen. Een leerwerkplek kan
eenmalig worden verlengd, voor nogmaals zes maanden. De werkervaringsplek zoals die in het
initiatiefvoorstel wordt neer gelegd is vrijwel identiek aan een leerwerkplek.
Het college wil lokaal, ook als werkgever via de werkorganisatie Druten-Wijchen, meer mogelijkheden aanbieden voor de groep die wij (nog) niet aanmelden bij ons WerkBedrijf. De groep die
wij daarbij op het oog hebben beheerst de Nederlandse taal nog onvoldoende voor succesvolle
ondersteuning door het WerkBedrijf. Voor deze groep werken wij op dit moment een initiatief uit,
dat wij in het eerste kwartaal van 2019 aan u willen voorleggen. Daarbij willen wij, vanzelfsprekend in overleg met de werkorganisatie Druten-Wijchen, ruimte maken in onze organisatie maar
willen wij een scherper onderscheid met de dienstverlening die ook ons WerkBedrijf al biedt. Zo
kunnen wij lokaal meer de regie houden.
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Wat is de aanleiding voor deze informatie?
De PvdA-fractie heeft het initiatiefvoorstel “Wél-doen bij de gemeente” (bijlage) ingediend. De
agendacommissie van de raad heeft het college in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.
Wat zijn de gevolgen?
De raad kan beter geïnformeerd een besluit nemen.
Wat is het vervolg?
Dat is afhankelijk van het besluit dat de raad neemt.
Communicatie
Niet van toepassing
Samenvatting
Het college ondersteunt de intentie achter het initiatiefvoorstel van de PvdA. Het college wil in de
te creëren plaatsen voor statushouders een scherper onderscheid met de ondersteuning die door
ons WerkBedrijf al wordt geboden. Zo houden wij lokaal meer regie. Het college komt in het eerste kwartaal van 2019 met een voorstel.

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De burgemeester,

