
 
 
Aan de nieuw gekozen gemeenteraadsleden en fracties van de gemeenten in de arbeidsmarktregio 
West-Brabant. 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op de eerste plaats onze felicitaties dat u gekozen bent in de gemeenteraad van uw gemeente. Er 
ligt een zware, maar eervolle taak op U te wachten. Een van de eerste taken is het vormen van een 
nieuw college en het opstellen van een coalitie akkoord. De FNV Lokaal West-Brabant heeft op  
woensdag 21 maart 2018 in het Rpa West-Brabant een plan gepresenteerd “voor duurzame banen en 
bestaanszekerheid”. Dit plan willen wij graag omzetten in een Sociaal Akkoord West-Brabant met 
alle gemeenten in de arbeidsmarkt regio West-Brabant en de partners die zitting hebben in het Rpa. 
 
Daarom verzoeken wij U en uw fractie om deze notitie ter beschikking te stellen aan de informateur 
die gesprekken gaat voeren met partijen om te komen tot een coalitie en een coalitie akkoord in uw 
gemeente. Wij hopen dat ook vanuit uw gemeente uiteindelijk mandaat zal worden gegeven aan het 
nieuwe college om mee te werken, in regio verband, aan een Sociaal Akkoord West-Brabant. 
De FNV heeft de overtuiging dat een gezamenlijke Sociaal Economische agenda voor de 
arbeidsmarkt West-Brabant nuttig en nodig is. Samenwerking in de regio tussen sociale partners 
(werkgevers en werknemers), de gemeenten, het UWV en het onderwijs om een integraal beleid te 
ontwikkelen. 
 
Het voorstel van de FNV “voor duurzame banen en bestaanszekerheid” is voor de FNV de basis van 
een Sociaal Akkoord. Uiteindelijk zullen de gesprekken met alle partners moeten leiden tot 
overeenstemming en wij staan open voor aanvullingen, wijzigingen en andere suggesties. 
Een Sociaal Akkoord West-Brabant zou een impuls moeten zijn om meer mensen te helpen aan een 
duurzame baan en met een inkomen waarmee bestaanszekerheid zal ontstaan. Het tekort aan 
personeel is in bijna alle sectoren van de West-Brabantse economie zichtbaar en op diverse plaatsen 
(techniek, zorg, logistiek) zelfs schrijnend. Dit terwijl de kaartenbakken van de gemeenten vol 
zitten met mensen die zeker perspectief hebben op werk. 
 
Dat is de uitdaging voor alle partijen en de FNV wil daar een bijdrage aan leveren. 
 
Wij zijn gaarne bereid om een en ander toe te lichten tijdens een gesprek met of de informateur of 
de partijen die overwegen samen een coalitie te vormen. 
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