
 
 
 

 
 

                                                                                                                           
 

 
 

                                                                                                          
 

 
Motie Reg.nr. 2016-13 (in te vullen door de griffie) 
 
 
Onderwerp: Stimulans arbeidsparticipatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
 
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 8 november gehoord de 
beraadslaging,  
 
constaterende dat: 

- de kans op werk in deze tijd iets groter is geworden dan enkele jaren geleden, de 
arbeidsmarkt trekt immers voorzichtíg aan; 

- te veel mensen zonder werk zijn en dus noodgedwongen moeten rondkomen van 
een uitkering; 

- van de groep mensen die geen werk heeft een deel van die mensen een extra 
afstand heeft tot de arbeidsmarkt; 

 
overwegende dat: 

- er in de Discussienota Kaderdocument Sociaal Domein en de Verdiepingsfase bij 
dit kaderdocument gesproken wordt over preventief werken, inclusief werken en 
samenredzaamheid; 

- het College bezig is met de uitwerking van het Kaderdocument Sociaal Domein 
2017-2020; 

- er recent in samenwerking met Koninklijke Van de Most en de Felua groep een 
participatieproject is gestart; 

 
van mening dat: 
- de participatie in de volle breedte een groot en belangrijk goed is; 
- de mogelijkheden tot participatie nog niet ten volle worden benut en dit naar de 

kant van de samenleving en naar de kant desbetreffend individu verlies geeft; 
- er mogelijk meerdere plaatsen in de gemeente Heerde zijn waar mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet zoals bijvoorbeeld MFA De 



Heerd/Dorpshuis Heerde, de Faberhal, sporthal en tennis-en zaalvoetbalhal het 
Olde Veld in Wapenveld; 

- ook andere creatieve en innovatieve participatieprojecten van de grond zouden 
kunnen en moeten worden getrokken om het genoemde maatschappelijk en 
menselijk verlies te beperken; 

- een voorbeeld, waar een delegatie van de raad en tevens een deel van het college 
recent kennis van heeft kunnen nemen bij een bezoek aan de Cittaslow gemeente 
Westerwolde in de provincie Groningen (bijv. Re-horeca), ook in aangepaste vorm 
in onze gemeente toepasbaar is; 

 
verzoekt het college van burgemeester en wethouders om: 

- de mogelijkheden voor participatieprojecten te onderzoeken, te rade gaan bij 
andere gemeenten zoals Westerwolde en vervolgens te inventariseren wat de 
mogelijkheden voor Heerde kunnen zijn en of er financiële consequenties zijn; 

- de commissie in de loop van 2017 op de hoogte te stellen van het resultaat van 
de inventarisatie zodat dit betrokken kan worden bij de afwegingen binnen de P&C 
cyclus; 

- indien haalbaar de mogelijkheden mee te nemen in het uitvoeringsprogramma 
Kaderdocument Sociaal Domein; 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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