Korte terugblik Raadsplein debatronde 31-08-2015
Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt
In mei van dit jaar is de raad geïnformeerd over de samenwerking tussen de
WEZO en SoZaWe. Toegezegd is dat de resultaten van de verkenning van de
samenwerking met de raad worden gedeeld. Tevens zou een mogelijke
toekomstige organisatievorm van de uitvoeringsorganisatie van de
Participatiewet aan de raad worden voorgelegd.
Gedurende de verkenning is bij de betrokken partijen een gemeenschappelijk
beeld ontstaan over het realiseren van de inclusieve arbeidsmarkt. Een
netwerkorganisatie is hiervoor de meest geschikte organisatievorm. De raad
wordt gevraagd in te stemmen met de geformuleerde uitgangspunten. De
meeste fracties zijn heel kritisch. Over het doel is men het wel eens, maar niet
over de weg waarlangs we tot een inclusieve arbeidsmarkt kunnen komen. Er is
verschil van mening over de rol van de (gemeentelijke)overheid en de rol van
de werkgevers. De samenwerking wordt toegejuicht, maar men twijfelt of dit
moet leiden tot een netwerkorganisatie en uiteindelijk tot een coöperatie. Enkele
fracties vinden dat we geen oude schoenen moeten weggooien voor we nieuwe
hebben. Vormen van beschut werk en detachering van de WEZO moeten
worden behouden. Is de optie van een eigen werkbedrijf onderzocht? Over het
algemeen is er behoefte aan een separaat debat over de toekomst van de
WEZO. Verder waarschuwen enkele woordvoerder voor te hoge verwachtingen.
Dat de overheid kan zorgen voor een baan voor iedereen is een illusie, wel
kunnen kansen worden vergroot en drempels worden weggenomen. Wethouder
Vedelaar zegt dat er in de verkenning met vele partijen is gesproken. Hieruit
komt het beeld naar voren dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt
gevoeld om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Dit is niet
vanzelfsprekend en niet makkelijk. In de zoektocht naar een passende
organisatievorm bij deze netwerkgedachte lijkt een coöperatievorm het meest
geschikt. Aan de raad wordt gevraagd of dit de goede richting is. Veel moet nog
verder worden uitgewerkt. In het voorstel worden ten behoeve van de verder
uitwerking enkele uitgangspunten geformuleerd. Er worden geen alternatieve
scenario’s uitgewerkt, maar in de uitwerking worden wel een aantal
waarborgstappen opgenomen. Aan het eind van het debat vindt een
meerderheid van de fracties dat het voorstel geagendeerd kan worden voor de
Besluitvormingsronde van 21 september 2015.

