
 

 

 
 

Motie vreemd aan de orde:  

Voorstel nr.:  

Onderwerp:   Publiek- private samenwerking participatiewet 

De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen 22 januari 2019 

 

Overwegende dat: 

• Het bedrijfsleven al jaren aangeeft een grotere rol te willen spelen in de uitvoering van de 

participatiewet en wij geloven dat dat grote kansen biedt voor de uitstroom naar werk. 

 

Constaterende dat: 

• Er een plan van aanpak is gemaakt voor 2019- 2022 door de IGSD waarbij externe partijen wel 

ambities uit mochten spreken maar geen of weinig invloed hebben gehad op het plan van aanpak. 

• Het bedrijfsleven al jaren aangeeft meer mensen te kunnen plaatsen dan de IGSD levert.  

 

Roept het college op: 

• het huidige plan van aanpak van de IGSD voor de jaren 2020-2022 aan te passen samen met het 

Ondernemersplatform Steenwijkerland, de NoordWestGroep, de Business Club Steenwijkerland, 

Kringloopwinkels Steenwijk e.o. en andere grote spelers die zorgen voor leerwerkplekken, 

werkervaringsplekken of werk. Zodanig dat deze partijen niet alleen ambities mogen uitspreken 

maar ook invloed krijgen op de manier waarop dit aangepakt wordt;  

• te komen tot een publiek- private samenwerking waarbij beide partijen doen waar ze goed in 

zijn: de gemeente brengt zijn kennis van kandidaten en wet- en regelgeving in, private partijen het 

werkgeversnetwerk en hun interne begeleiders en bemiddelaars;  

• voor het private deel het bedrijfsleven te laten sturen met hun vraag  

• de eerste bevindingen om te komen tot een publiek- private samenwerking te delen met de 

raad voor de PPN in juli  

• terug te komen naar de raad met het nieuwe plan van aanpak voor de begroting in november  

• het Harrie Helpt-project zo snel mogelijk actief te introduceren bij werkgevers en te zorgen voor 

financiële ondersteuning van dit project;  

• ervoor te zorgen dat er in de toekomst minder extern personeel hoeft te worden ingehuurd;   

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening en naam: 

CDA, Femedith Kersjes:  

CPB, Jacqueline Willemsen:  

D66, Emmy Elgersma:  

GroenLinks, Ronald van Vlijmen: 

 


