
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 16 december 2020

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Tijdelijke aanhuur extra locaties Iederz

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Oscar van der Meulen / 050 367 5762

Korte samenvatting:
De huidige huisvesting van Iederz biedt onvoldoende ruimte voor de activiteiten die daar uitgevoerd 

worden. Door de coronacrisis moet invulling gegeven worden aan de 1,5 meter richtlijn van het 

RIVM. Hierdoor kan een deel van de medewerkers alleen via een roulatieschema aan het werk. Dit 

heeft een negatieve weerslag op de medewerkers omdat zij het werkritme en hun collega’s missen. 

Ook is er daardoor te weinig ruimte om de instroom vanuit het instroomportaal op te vangen 

waardoor de realisatie van de visie van het college (van beschut bedrijf naar werkleerorganisatie) 

onder druk komt te staan. Er is daarnaast te weinig ruimte om werk te bieden aan mensen die nu nog 

bij Niemeyer werken en waarvan het contract afloopt. Dit geldt ook voor de mensen die nu nog aan 

de Rigaweg werken (Hooghoudt), een vestiging waarvan het huurcontract per 1 maart 2021 stopt.

Het college stelt voor om in 2021 en 2022 tijdelijk extra locaties voor Iederz aan te huren, tot het 

moment dat de nieuwbouw van Iederz gereed is. De kosten van deze tijdelijke huisvesting bedraagt 

1,052 miljoen en wil het college dekken uit het verwachte voordelige resultaat op de sociale 

werkvoorziening door middel van voorbeslag op het rekeningresultaat 2020.

Vermeld op LTA?
X  nee

Deadline?
X nee



Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voorstel om het raadsvoorstel in twee rondes te bespreken. In de eerste ronde kunnen er politieke 

vragen aan de wethouder gesteld worden, in de tweede ronde is er ruimte voor het uitwisselen van 

meningen en het aangaan van het debat.

Spreektijd per fractie is maximaal 3 minuten, voor het college maximaal 12 minuten.

Nadere informatie
…
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