
   

Voorzitter, 

De fractie van de VVD Ede heeft kennis genomen van het document "Ontwerp 
Participatiebedrijf Ede". In eerste instantie bekruipt ons het gevoel dat er 
plagiaat gepleegd wordt. Daarmee bedoelen we dat je iets van een ander 
kopieert en gebruikt. Als voorbeeld willen wij noemen uitgangspunt “1.a. 
Iedereen doet mee en participeert in de Edese samenleving”. Wanneer we nu 
het verkiezingsprogramma van de VVD ernaast leggen zien we een 
rechtstreekse overeenkomst. En zo zijn er meer uitgangspunten die goed 
aansluiten bij het verkiezingsprogramma van de VVD. De aansluiting is net te 
weinig om echt van plagiaat te kunnen spreken, maar er zijn wél 
overeenkomsten. Vandaar dat de VVD Ede voor het overgrote deel kan 
instemmen met hetgeen in de nota wordt beschreven. Natuurlijk is beleid op 
papier zetten geen garantie dat het in de uitvoering allemaal goed gaat. Toch 
kunnen we vaststellen dat werk voorop gesteld wordt. Zowel voor 
werkzoekenden mét en zonder een arbeidsbeperking en dat vindt de VVD Ede 
belangrijk. 

Er blijft nog een aantal vragen staan waarop de VVD Ede graag antwoord wil 
hebben van de wethouder. 

• In het ontwerp is op bladzijde 14 sprake van het beschikbaar stellen van 
een bedrijfsverzamelgebouw met inzet van werkzoekenden. Graag 
duidelijkheid over de beschikbaarstelling en de inzet van werkzoekenden in dit 
verband? Worden werkzoekenden verplicht te werk gesteld in dit gebouw? 
Heeft u al een gebouw in gedachten? 

• Bij de organisatie van het primaire proces wordt op diverse plekken 
melding gemaakt van samenwerking met werkgevers. Bij punt 5.2.3. Vinden we 
de stelling dat werkgevers wat u betreft onderdeel van het Participatiebedrijf 
zijn. Dat klinkt leuk maar op welke wijze zijn werkgevers dan onderdeel? Via 
het Werkgevers Service Punt, wat bemenst wordt door ambtenaren? Graag 
duidelijkheid over dit punt. 

• De VVD Ede is voorstander van een kleine overheid. Naast de oprichting 
van het nieuwe Participatiebedrijf maakt u melding van een op te richten 
detacheringsbedrijf. Een gemeente die een wellicht een concurrentie 
vervalsend detacheringsbureau gaat oprichten? De VVD Ede vindt dat we dit 
beter aan de markt over kunnen laten. Helpen bij het opstarten behoort wel 
tot de mogelijkheden. 



   

• Op bladzijde 17 treffen we de gevleugelde woorden "De werkzoekende 
heeft eigenaarschap van zijn traject". Goed eigenaarschap gaat gepaard met 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Op welke wijze wordt hier 
het eigenaarschap vorm gegeven? Krijgt de werkzoekende ook werkelijk de 
ruimte om invulling te geven aan het eigenaarschap? Of zijn de taken al 
beschreven, geen bevoegdheden toegekend en ligt wel alle 
verantwoordelijkheid bij de werkzoekende? 

• Op bladzijde 29 wordt melding gemaakt van "Continue innovatie in de 
instrumenten die worden ingezet om de doelgroep (naar) toe te leiden naar 
werk." De VVD Ede is voorstander van innovatie, wel zijn wij benieuwd hoe we 
deze innovatie vorm gaan geven en gaan monitoren? Graag toelichting van de 
wethouder. 

Tot zover de bijdrage van de VVD Ede. 


