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Voorstel
In te stemmen met de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief : 1001 banen.

Inleiding
Op 15 november 2017 heeft de raad het college opgedragen om proactief in te spelen op
het besluit van de Provincie in het kader van het Limburgs aanvalsplan 'Zo werkt
Limburgl'. Het Aanvalsplan'Zo WERKT Limburgl is een strategie voor een beter
functionerende arbeidsmarkt en kent vijf actielUnen die tezamen de breedte van de
aanpak weergeven. De raad wil in de eerste helft van 2018 geïnformeerd worden over de
stand van zaken. Met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief wordt hieraan voldaan.

Beoogd effect/doel
De raad informeren over de stand van zaken met betrekking tot de opdracht aan het
college om proactief in te spelen op het besluit van de Provincie in het kader van het
Limburgs aanvalsplan 'Zo WERKT Limburg!'.

Argumenten
Vanuit de arbeidsmarktregio Midden-Limburg worden ook voor de gemeente Weert kansen
verkent die het aanvalsplan'Zo WERKT Limburg' biedt. Daarnaast vinden verkenningen
plaats op de schaal van Werk.Kom (samenwerking tussen gemeenten Cranendonck,
Nederweert, Weert en De Risse Groep) en op lokale schaal.
bsid ie voor het project Schol i ngsfonds werkloze werkzoekenden Arbeidsma rktregio
Midden-Limburg
Op I maart 2018 is door de gemeente Roermond de beschikking van de Provincie
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ontvangen waarin is besloten om de arbeidsmarktregio Midden-Limburg een
projectsubsidie te verstrekken voor het project Scholingsfonds werkloze werkzoekenden
van € 80.750,00.
Actieplan Door Inzicht aan de Slag
Op 15 maart 2018 hebben de drie Limburgse arbeidsmarktregio's, UWV en LWV het
actieplan "Door Inzicht aan de Slag!" aangeboden aan gedeputeerde Van Rijnsbergen met
als doel op de korte en middellange termijn voor 7.350 mensen de kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten en voor werkgevers geschikt personeel aan te reiken. Voor de
lange termijn is de doelstelling een werkwijze te ontwikkelen waarbij mensen sneller en
beter naar werk begeleid worden. Voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg is bij het
aanbieden van het actieplan een financieringsvraag van € 194.946 neergelegd bij de
Provincie voor de uitvoering.
Verdere verkenning
Tenslotte zijn we vanuit de gemeente Weert samen met de partijen binnen Werk.Kom in
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Doorontwikkeling van het project Kansrijk in de Wijk waarin mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt participeren en middels hun inzet een bijdrage leveren
aan hun eigen ontwikkeling, de participatiesamenleving en de leefbaarheid in de
wijken.
Vroege integratie statushouders, waar we de successen van de aanpak
voortkomend uit het beleids- en actieplan opvang en integratie van
vergunninghouders 2018 - 2019 van de gemeente Weert mogelijk willen
verbreden naar de groep niet-Westerse allochtonen.
Opstap naar werk met praktijkverklaringen waarbij mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt die geen diploma hebben, praktijkverklaringen kunnen halen
bij bedrijven in de regio. Vanuit Werk.Kom zouden we de werkgevers en
werkzoekenden kunnen begeleiden in hun opstap naar werk met
Pra

ktij kverkla ringen.

Kanttekeningen en risico's
Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Geen.

Uitvoering/evaluatie
Middels bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief wordt uitvoering gegeven aan de motie
die is aangenomen op 15 november 20L7 waarin het college is opgedragen om proactief in

te spelen op het besluit van de Provincie in het kadervan het Limburgs aanvalsplan'Zo
werkt Limburgl'.
Commu
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icatie/ participatie

Middels bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd.

Overleg gevoerd met
Intern:
Kees Joosten.
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Bijlagen:
Concept-raadsinformatiebrief 100 1 banen
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