
      
Motie visie duurzaam sociaal ontwikkelbedrijf  
 
De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 4 maart 2021, 
 
overwegende dat: 

• de kritiek op de werking van de participatiewet breed in de maatschappij toeneemt. Zeker daar 
waar mensen met een beperking of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals 
de voormalig Wajongers, niet of moeilijk aan werk komen. 

• in de landelijke politiek wordt gesproken over herinrichting van het stelsel voor Sociale 
Werkvoorziening 

 
is van mening dat: 

• het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, namens 11 gemeenten1, met IBN als 
uitvoeringsorganisatie de afgelopen jaren veel ervaring en kennis heeft opgedaan met de 
uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). 

• het bestuurlijk overleg namens diezelfde 11 gemeenten en IBN het afgelopen jaar ervaring 
heeft opgedaan met uitvoering van ‘de gezamenlijke ambitie om voor de doelgroep met een 
loonwaarde van 30 tot 80% en de doelgroep beschut werk te komen tot een optimale keten 
van Werk en Inkomen’. 

• Het bestuurlijk overleg samen met het Werkvoorzieningschap in stelling moet worden 
gebracht om een toekomstbeeld te schetsen van een duurzame keten van werk en inkomen 
voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in onze regio. 

• Het bestuurlijk overleg geen duurzaam beheerorgaan is voor het partnerschap met IBN o.a. in 
het licht van gemeentelijke herindelingen. 

• Een pro-actieve houding richting landelijke politiek bij kan dragen aan wetgeving die voor onze 
regio werkbaar zal blijken te zijn. 
 

draagt het college op: 
om binnen het bestuurlijk overleg het initiatief te nemen voor het opstellen van een gewenst model 
van een duurzaam sociaal ontwikkelbedrijf, wat voor meerdere gemeenten, mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt naar duurzaam werk begeleidt. Bij dit model wat bij economische hoog en laag 
conjunctuur moet blijven functioneren, hoort een beschrijving van de gewenste beheersvorm en de 
benodigde financiering. Het bestuurlijk overleg doet verslag aan de deelnemende gemeenten en aan 
landelijke tafels zoals de Tweede Kamer, commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid, Divosa en 
VNG. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Namens de fractie van de SP,    Namens de fractie van het CDA, 
  
Jan van Kreij,        Sidney van den Bergh 
Marie-Therese Janssen 

                                                 
1 Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en 
Meierijstad. 


