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Amendement CDA, Franssen n.a.v. de behandeling van de begroting 2014 
 
De raad van de gemeente Gulpen-Wittem bijeen in vergadering op 31 oktober en 7 november 
2013 
 
Ad. 1.1.9 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen, beleidsalternatief Invoering Het 
Nieuwe Werken (HNW) (zie ook 1.3.1) 
 
Overwegende dat: 

• Dat in het voorstel wordt gesteld dat er krapte op de arbeidsmarkt wordt verwacht, maar 
dat de signalen op de arbeidsmarkt en de veranderingen in het openbaar bestuur geen 
geen urgente indicatie voor krapte geven; 

• Het vernieuwde dienstverleningsconcept lost staat van de noodzaak om het Nieuwe 
Werken in te voeren; 

• Door de (rijks)bezuinigingen, de werkgelegenheid  en vraag naar werknemers bij de 
overheid wordt afgeremd; 
Met het eerdere voorstel voor de aanpak van de Jeugdwerkloosheid de vervangingsvraag  
voor de gemeentelijke organisatie kan worden opgepakt; 

• Met de huidige economische ontwikkelingen het niet verantwoord is om zo een groot 
bedrag voor een dergelijk project te investeren zonder dat hier een gedegen analyse en 
proefproject aan ten grondslag ligt; 
 

• De Raad eerder voorstellen heeft gedaan om de kansen voor werklozen op de 
arbeidsmarkt te  vergroten; 

• De werkloosheid onder 45+ inwoners en jongeren hoog is en op korte termijn meer 
dynamiek in de arbeidsmarkt noodzakelijk is; 

• Het aantal niet-werkende werkzoekenden in Gulpen-Wittem minder hoog is dan andere 
regio gemeenten, maar desalniettemin fors is toegenomen (5,8%); 

• De werkgelegenheid in 2013 verder gekrompen is, waarbij het aantal vacatures stagneert; 
• Het noodzakelijk is de kansen van deze personen op de arbeidsmarkt te vergroten, door 

een actieve inzet van de gemeente; 
• In 2014 een toename van het aantal personen in de WW en Bijstand wordt verwacht 

(stijging geregistreerde werkzoekenden volgens UWV); 
• Voor 2013 en 2014 nog steeds een krimp van de werkgelegenheid wordt verwacht (UWV) 

en de kansen pas vanaf 2016 zullen gaan keren; 
• Opleiding en scholing van belang zijn om mensen weer aan een baan te helpen en 

ondernemerschap te vergroten; 
• Er initiatieven in gang moeten worden gezet voor het overbruggen van de afstand tussen 

vraag- en aanbod qua opleiding en vacatures op de arbeidsmarkt; 
• Knelpunten in internationaal verband benaderd moeten worden om mensen aan werk te 

helpen; 
• Ondanks deze initiatieven voorkomen moet worden dat er tijdelijke werkgelegenheid 

wordt gecreëerd, en daarom dus ingezet moet worden het verbeteren van de kansen op 
structurele werkgelegenheid; 
 

Besluit met in achtname van bovenstaande overwegingen: 
1. Het voorstel van het college om incidenteel tweemaal €50.000 in te zetten voor het nieuwe 

werken te schrappen; 
2. Het vrijgekomen bedrag in 2014 en 2015 in te zetten voor het stimuleren van groeibanen 

45+ (het initiatief van de regio Maastricht-Heuvelland zie brandbrief); 
3. Actief samenwerking met Pentasz te zoeken in het verbeteren van de positie van 45+ 

werklozen op de arbeidsmarkt; 
4. Verzoekt het College de voortgang te monitoren en de uitvoering na twee jaar te evalueren, 

waarbij de Raad wordt geïnformeerd. 
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