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Agendapunt 3 

Motie 9 
Werk maken van Werk 

 
De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 5 november 2014, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over het Raadsvoorstel Programmabegroting 2015 
 
Constaterende dat  

 De werkloosheid te hoog is in Roosendaal. In beeld in Roosendaal zijn 1600 bijstand 
dossiers, bijna 2500 geregistreerde werkzoekenden met lopende WW rechten, ruim 3000 bij 
het UWV geregistreerde niet werkende werkzoekenden en 200 jongeren met een 
bijstandsuitkering zonder werk of opleiding; 

 Het College van B&W voornemens is om in 2015 een Economische Agenda voor Roosendaal 
op te stellen waarin meer focus ligt op de verbinding tussen economische ontwikkeling en 
werk; 
 

Van mening zijnde dat 

 Ondanks dat het scheppen van werkgelegenheid, het stimuleren van innovatie en het 
versterken van het ondernemersklimaat hoge prioriteit heeft, de Programmabegroting 2015 
van dit College van B&W beperkt inzicht verschaft in de middelen en de maatregelen die het 
college effectief wil inzetten t.b.v. de bestrijding van de werkloosheid, het scheppen van 
werkgelegenheid, het stimuleren van innovatie en het versterken van het 
ondernemersklimaat; 

 Er genoeg goed werkende initiatieven in gemeenten bestaan om werk te maken van werk, 
zoals: 

o Een werkpool om recente werkervaring op te doen; 
o De methode Voor Arbeid en Kansen waarbij ingespeeld wordt op de behoefte van 

bedrijven; 
o Hulp bij het starten eigen bedrijf; 
o Banen door duurzame woningen en het ombouwen van leegstaande 

kantoorpanden; 
o Reshoring; 
o De gemeente geeft het goede voorbeeld: 5% van de werkplekken bij de gemeente 

wordt ingenomen door iemand met een arbeidsbeperking; 
o Aanbesteden met sociale voorwaarden;  
o De sociale ondernemer heeft een streepje voor; 
o De Starters- en Meesterbeurs; 
o De Economische Barometer; 

 

Roept het college op 

 Voor 1 februari 2015 te komen met een integraal en samenhangend aanvalsplan, met 
inachtneming van voornoemde instrumenten, voor het voorkomen en bestrijden van 
(jeugd)werkloosheid, het scheppen van werkgelegenheid, het stimuleren van innovatie en 
het versterken van het ondernemersklimaat; 

 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Namens, 
PvdA     Michael Yap 
Nieuwe Democraten  Ton Schijvenaars 


