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Motie
CDA
Raadsvoorstelnummer: 2018-046
Onderwerp: Collegeprogramma 2018-2022

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen op : 18 september 2018
overwegende dat:
-

-

er in het coalitieakkoord 2018-2020 'Duurzaam, ondernemend en dichtbij' is aangeven dat er
speciale aandacht is voor aangepast, begeleid en beschut werk voor mensen met een beperking,
dat de coalitie er voortvárend aan de slag wil en hiervoor experimenten zullen worden opgezet,
zoals de basisbaan.
in het collegeprogramma een concreet voornemen of plan hierover ontbreekt

verzoekt het coiíege:
-

onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een basisbaan als participatie instrument in onze
gemeente in te voeren
bij het onderzoek mee te nemen dat verdringing op de arbeidsmarkt door invoering van de
basisbaan moet worden voorkomen
de raad voor 1 mei 2019 te rapporteren over de bevindingen

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
De gemeente Houten streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt en wil werkzoekenden die niet zonder
steun van de overheid een plaats op de arbeidsmarkt zullen verwerven, een kans op goed werk en
een rechtvaardig inkomen bieden.
Ook nu het weer beter gaat met de economie en met de werkgelegenheid, kan niet iedereen van de
verbeterde economische omstandigheden profiteren. Met name degenen die een beroep moeten doen
op de Participatiewet blijken in de praktijk vaak moeilijk de stap naar werk te kunnen maken. De kans
op betaald en volwaardig werk voor mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor een baan bij
een sociale werkplek, is afgenomen sinds de invoering van de Participatiewet.
Dat maakt het des te urgenter om alle zeilen bij te zetten, ook op lokaal niveau, en het tij te keren.
In het coalitieakkoord is aangeven dat men er voortvárend mee aan de slag wil. In het
collegeprogramma ontbreekt echter een concreet voornemen of plan hierover en deze motie wil die
omissie repareren.
Het onderzoek heeft betrekking op het invoeren van basisbanen zoals dat in het coalitieakkoord is
beschreven: “Een basisbaan is een alternatieve manier van inzet van financiële (bijstands-)middelen,
waarbij werkzekerheid wordt geboden in plaats van het verstrekken van een uitkering, door het
creëren van ondersteunende banen in bijvoorbeeld zorg, beheer of onderwijs."
Anneke Dubbink
PvdA

Robert Pelleboer
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