
Onderwerp: gespreksnotitie leer-/werkbedrijf voor de commissie Samen Leven 

 

Aanleiding: RIB omvorming gemeentewerf tot leer-/werkbedrijf 

 

 

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief (RIB) met als onderwerp omvorming 

gemeentewerf tot leer-/werkbedrijf zijn er wat de VVD betreft de volgende 

aandachtspunten en vragen: 

 

-Het college deelt mee dat een deel van de gemeentewerf PC Hooftstraat wordt 

omgevormd tot een leer-/werkbedrijf. 

De RIB is weinig inhoudelijk en betreft meer een procesbeschrijving. Kan het 

college (SMART) aangeven welke doelen zij hiermee wil realiseren? Of met andere 

woorden wat moeten concreet de opbrengsten zijn?  

 

- Het kenmerk van een leer-/werkbedrijf is dat samen met onderwijs en 

bedrijfsleven arbeidskrachten beschikbaar komen die direct inzetbaar zijn.  

Is er overleg geweest met de ondernemers en het onderwijs geweest? Zo nee, 

hoe kan het dan zijn dat nog voordat er overleg met hen geweest is, besloten is 

dart het leer-/werkbedrijf er moet komen? 

In de RIB wordt gemeld dat er na een half jaar een evaluatiemoment is om te 

bezien of de opzet van het bedrijf aansluit bij de wensen en de verwachtingen van 

het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Waarom wordt niet 

eerst geïnventariseerd of er behoefte aan is en zo ja, wat deze behoefte is?  

 

- Welke andere vergelijkbare (succesvolle) voorbeelden uit het land heeft het 

college die het voorstel kunnen onderbouwen? 

 

-Is voldoende duidelijk of er behoefte is aan deze vorm van leer-/werkbedrijf? Is 

er in BAR verband of regionaal verband gekeken of er aansluiting mogelijk is bij 

reeds bestaande initiatieven?  

 

- Het college heeft het besluit al genomen. Is de conclusie juist dat het dus alleen 

een gemeentelijke aangelegenheid is? Is er een infrastructuur die alleen gedragen 

wordt door de gemeentelijke overheid?  

 

-Indien noch het bedrijfsleven noch het onderwijs aan de voorkant betrokken zijn, 

hoe kunt u er dan zeker van zijn dat er sprake is van een effectieve en efficiënte 

werkwijze ? Of maakt u de fout dat u vooraf op geen enkele wijze de 

maatschappelijke participanten laat participeren? 

 

- Wij missen het businessplan. Is dat juist?  Zo nee, kunnen wij hier dan kennis 

van nemen? Zo ja, hoe zijn de financiën dan in beeld gebracht? Of heeft het 

college hiervoor een blanco cheque afgegeven? 

 

-Waarom is niet gekeken of andere participanten een (financiële) bijdrage kunnen 

leveren? 

 

- Klopt het dat het onderhoud van de gemeentewerf de laatste jaren zeer 

minimaal is geweest, zodat de verwachting gerechtvaardigd is dat er veel extra 

financiële middelen nodig zijn om deze locatie weer als volwaardig bedrijf te 

kunnen laten functioneren? 


