
  

     

Agendapunt 7a 

De motie is met 21 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, D66, PvdA, Nieuwe Democraten, SP) en 8 stemmen tegen 

(VLP en VVD) aangenomen. 

MOTIE  

WVS – Niet alleen herstructureren, maar ook innoveren,  
verbreden en verdiepen 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 19 november 2015, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over Raadsmededeling 44O-2015 Herstructurering WVS-Groep, 
 
Constaterende dat: 

 De WVS als een uitvoeringsorganisatie van de twee werkpleinen gaat functioneren met een focus op 
‘mensontwikkeling’; 

 Dit betekent dat de organisatie van de WVS-Groep wordt omgevormd tot een leerwerkbedrijf waarbij 
werkzoekenden via een kort en intensief traject ‘arbeidsfit’ worden gemaakt; 

 Hiervoor nauwe samenwerking met de werkpleinen via onder meer multidisciplinaire teams vereist is;  
 

Van mening zijnde dat: 
 De samenwerking met de werkpleinen meer verbreed en verdiept kan worden, waarbij naast het 

bieden van leren en werken voor de vastgestelde doelgroep, ook re-integratietrajecten voor de totale 
doelgroep van de werkpleinen mogelijk moeten zijn, wat past in de visie van mensontwikkeling;   

 Een verbreding en verdieping van de herstructurering vele voordelen heeft: 
o financieel: een extra businesscase voor de WVS en dus een nieuwe geldstroom die vanuit de 

werkpleinen naar de WVS stroomt. Dit is in het belang van de WVS en de gemeenten.  
o Vanuit de doelgroepen gezien leidt een leerwerkbedrijf dat dichter op de werkpleinen acteert tot 

meer eenduidigheid, tot snellere en gemakkelijkere kennisuitwisseling met en over cliënten en tot 
meer ‘op maat’ trajecten.  

 Dit betekent dat vanaf de start de ketensamenwerking of beter gezegd een integrale samenwerking 
tussen de werkpleinen en WVS in gang gezet moet worden; 
  

Besluit: 
1. Het college op te dragen in gezamenlijkheid met de samenwerkende gemeenten in overleg te treden 

met de werkpleinen en WVS-Groep ten einde te bewerkstelligen dat de WVS-Groep, onder de regie 
van de werkpleinen, breder wordt ingezet in het ontwikkelen en plaatsen van alle doelgroepen uit de 
Participatiewet, die d.m.v. een kort of lang leerwerktraject als doel hebben een uitstroom naar de 
arbeidsmarkt. Om zodoende dubbelingen in de keten/kosten te voorkomen en om een gunstiger 
inverdienmodel tot stand te brengen voor het eigen leerwerkbedrijf van de gemeente.  

2. Deze motie ter ondersteuning naar de gemeenteraden van de overige deelnemende gemeenten te 
sturen. 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
 
Namens, 
 
Fractie PvdA    Esther Derks 
Fractie Roosendaalse Lijst  Charl Goossens 
Fractie CDA    Ad Mol 
Fractie D66    Alex Raggers 
Fractie Nieuwe Democraten Pieter Beesems 
Fractie SP    Ada Oudhof 
 


