OVERZICHT AANGENOMEN MOTIES EN STAND VAN ZAKEN
2014-2018

dd raad
Partij
28-mei-15 CDA, D66, GroenLinks,
Leefbaar Purmerend, PvdA en
Stadspartij,

Onderwerp
Uitbesteding groen

24-jun-15 PvdA, ouderpartij AOV
Purmerend, Leefbaar
Purmerend en Trots

Prioriteit voor
betaald werk: visie
beschut werk

28-jan-16 CDA, Leefbaar Purmerend,
PvdA en Stadspartij

Herstructurering
Wsw

Motietekst of besluit
Stemverh.
Unaniem
1. Binnen het AB van BaanStede het voorstel te doen om
scenario's uit te werken t.a.v. het groenbedrijf van BaanStede
waarbij de zeggenschap over de werkplekken meer bij gemeenten
blijft. Gedacht kan worden aan het samenvoegen van de reeds
bestaande afdelingen groen van de gemeenten of het oprichten
van een stichting samen met
BaanStede Groen, Gemeente Groen en huidige
hoveniersbedrijven.
2. De ontwikkelingen in de gemeente Zaanstad ten aanzien van
het vormen van een eigen Groenbedrijf nauwlettend te volgen, te
onderzoeken of dit voor Purmerend ook een mogelijkheid is en
daarover te rapporteren aan de raad.
Bij het toepassen van het maatwerk als genoemd in scenario B
Tegen: VVD (3).
prioriteit te leggen bij (de route naar) betaalde arbeid; Aan de
Voor: Stadspartij, D66, PvdA,
klankbordgroep terug te koppelen hoe aan deze prioritering in de AOV, GroenLinks, Trots, LVD,
eerst bekende gevallen gevolg is gegeven en hoe dat in de
CDA, Leefbaar Purmerend (32).
toekomst zal worden gedaan.
De raad verzoekt het college •Binnen het AB van Baanstede de
Unaniem
besteding van deze uitkering te agenderen. Hierbij het standpunt in
te nemen dat: ◦deze uitkering bedoeld is voor de regio en dus ook
ingezet moet worden voor het realiseren van regionale doelen, of
toevoeging aan het herstructureringsfonds;
◦het Algemeen bestuur van Baanstede besluit over de besteding
van deze middelen. •De gemeenteraad een terugkoppeling te
geven van het resultaat van de bespreking.

Stand van zaken
Afdeling
Afgehandeld met verwijzing naar de behandeling van MO
de stukken over de Participatiewetvisie en de
Baanstede-stukken die de commissie SL op 12 mei
2016 behandelt/heeft behandeld en de gemeenteraad
op 26 mei 2016.
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Afgehandeld met verwijzing naar de behandeling van MO
de stukken over de Participatiewetvisie en de
Baanstede-stukken die de commissie SL op 12 mei
2016 behandelt/ heeft behandeld en de gemeenteraad
op 26 mei 2016. De terugkoppeling staat impliciet in de
Jaarstukken 2015 van Baanstede.
Inhoudelijk; de middelen voor het sectorplan zijn
bedoeld om de kennis en kunde van de sw-sector in de
regio te versterken en te delen. De middelen mogen
niet gebruikt worden voor
herstructureringsmaatregelen.
Het plan is gericht op het versterken van de kennis en
kunde van BaanStede om mensen met een
arbeidsbeperking zoveel mogelijk buiten de beschutte
werkplaats aan werk te helpen, hun
werknemersvaardigheden verder te ontwikkelen en de
kennis en kunde van de leiding en staf verder te
versterken.
Ook wordt met behulp van de middelen gewerkt aan
de overdracht van begeleidingskennis aan
werknemers van reguliere werkgevers zodat deze
beter in staat zijn om samen te werken met mensen
met een arbeidsbeperking.
De uitvoering van de plannen wordt kwalitatief
beoordeeld door de sociale partners, de VNG en het
ministerie van SZW. De rapportage wordt uitgevoerd
door de brancheorganisatie van de sw-bedrijven
Cedris. Een specifieke verantwoording van de
beschikbaar gestelde financiën is niet nodig. Het
bedrag (€ 301.240) is ontvangen van de
centrumgemeente (Zaanstad) en opgenomen onder
‘Diverse baten’ in de rekening 2015 van Baanstede.
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