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Geachte heer, mevrouw,
Bij de behandeling in de raad van 30 november 2011 van de kademota reintegratie / participatie, Actief in goede banen, beleidskader 2012-2015
(agendapunt 8e), is een drietal moties aangenomen. Door middel van deze
brief informeren wij u over wat wij met de in de moties gedane verzoeken
hebben gedaan of gaan doen, en daar waar u om concrete informatie vraagt,
geven wij u deze of laten u weten wanneer wij deze beschikbaar kunnen
stellen. Het gaat om de moties 7, 8 en 9.
Motie 7: stmcturele werkgelegenheid
In deze motie overweegt u dat extra inzet voor stmcturele werkgelegenheid
voor de onderkant van de arbeidsmarkt nodig is, dat het 200 banenplan
daartoe een goede aanzet is, maar nog niet stmctureel is.
In de motie verzoekt u het college:
- zo snel mogelijk in overleg te treden met werkgevers om te onderzoeken
hoe de 200 banen in de komende jaren en uiterlijk in 2015 gefaseerd
kunnen worden omgezet in stmcturele werkgelegenheid yoor de
onderkant van de arbeidsmarkt;
r de raad over uiterlijk eenjaar verslag tedoen
- zo snel mogelijk met werkgevers in gesprek te gaan voor het creeren van
meer werkgelegenheid voor de onderkant.
Reactie op motie 7:
De afgelopen periode hebben wij gesprekken gevoerd met alle organisaties
waar op basis van ons besluit van 13 december 2011 banen van het 200
banenplan gerealiseerd kunnen worden. Deze gesprekken vormen de basis
voor de uiteindelijke invulling van het 200 banenplan. Wij nemen daar
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binnenkort een besluit over. Het is de bedoeling dat per 1 juli 2012 het 200
banenplan tot stand is gekomen. Wij zijn in overleg met de organisaties/
werkgevers om gezamenlijk te onderzoeken of en hoe de 200 banen in de
komende jaren kunnen worden omgezet in stmcturele werkgelegenheid voor
de onderkant van de arbeidsmarkt. Aan het eind van dit jaar geven we u een
eerste tussenstand van het resultaat. Dit alles doen wij birmen de vastgestelde
kaders en de hiervoor beschikbare middelen.
Motie 8: bijdrage gebmikers en partners in de stad
Motie 9: blijvend aandacht wegvallen gesubsidieerde arbeid
In motie 8 pleit u voor het blijvend creatief zoeken naar manieren om
gesubsidieerde arbeid om te zetten in reguliere banen en tegelijkertijd het
voorzieningenniveau op peil te houden. U pleit ervoor te onderzoeken in
hoeverre gebmikers en partners een bijdrage kunnen leveren om dat te
bereiken. Als partners noemt u woningcorporaties, politie, GCC, etc.
In de motie verzoekt u het college:
- onderzoek te doen naar een bijdrage van gebmikers voor voorzieningen
die onder druk staan door het wegvallen van gesubsidieerde banen
- in gesprek te gaan met partners over het wegvallen van gesubsidieerde
banen en te onderzoeken of zij bereid zijn een bijdrage te leveren
- de raad voor 1 april 2012 van de uitkomsten op de hoogte te stellen.
In motie 9 spreekt u uit inzicht te willen in de consequenties van het
wegvallen van de gesubsidieerde arbeid per beleidsterrein.
In de motie verzoekt u het college:
- de raad voor 1 april 2012 een overzicht te verstrekken van de gevolgen
van het wegvallen van gesubsidieerde arbeid per beleidsterrein
- in nieuwe beleidsnotities een paragraaf op te nemen over de gevolgen van
het wegvallen van gesubsidieerde arbeid (voor zover daar sprake van is)
en welke opiossingen daarvoor gevonden worden.
Reactie op moties 8 en 9:
Uw pleidooi om te onderzoeken ofhet vragen van een eigen bijdrage aan
gebmikers van voorzieningen ertoe kan bijdragen dat gesubsidieerde banen
worden omgezet in reguliere banen, pakken we als volgt op. Als eerste stellen
wij deze mogelijkheid aan de orde in de gesprekken die wij momenteel
voeren over het 200 banenplan en de afbouw van gesubsidieerd werk.
Daamaast laten wij de mogelijkheid van het vragen van een eigen bijdrage
aan de orde komen in beleidsnotities over maatschappelijke sectoren waar

Bladzijde
Onderwerp

reactie op aangenomen moties n.a.v. kademota
Actief in goede banen

fimcties en taken worden vervuld door mensen in een gesubsidieerde baan
(bijvoorbeeld in de accommodatienota, de cultuumota).
In deze beleidsnotities nemen we voortaan een paragraaf op over de gevolgen
van het wegvallen van gesubsidieerde arbeid (voor zover daar sprake van is)
en welke opiossingen daarvoor gevonden kunnen worden. De mogelijkheid
van een (verhoging) van de eigen bijdrage van de gebmikers zal daarbij als
een van de opiossingen in beeld zijn.
De eerste fase in de afbouw van gesubsidieerd werk begint op 1 juli 2012. Dit
betekent dat we u niet eerder dan na 1 juli 2012 kunnen informeren over de
gevolgen van het wegvallen van gesubsidieerde arbeid per beleidsterrein.
Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende te hebben geinformeerd over
onze reactie naar aanleiding van uw moties.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,
drs. M.A. ^aarten) Ruys
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