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Onderwerp

Raadsinformatiebrief ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid

Voorstel

In te stemmen met de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief ontwikkelingen op het
gebied van arbeidsmarktbeleid.

Inleiding

Met het programma 'Weert koerst op verbinding'wordt ingezet op een robuuste
economische structuur. Daartoe is de samenwerking tussen de werkvelden economie,
arbeidsmarkt en onderwijs onmisbaar. Voor deze samenwerkende werkvelden zijn de
volgende speerpunten uit de programma's onderwijs, economie en arbeidsmarkt relevant:
. Betere aansluiting MBO en arbeidsmarkt;
. Vitale arbeidsmarkt: belemmeringen wegnemen;
. Samenwerking op alle niveaus.

Op 7 november 2018 is tijdens de begrotingsbehandeling 2019 een amendement unaniem
aangenomen waardoor het onderstaande speerpunt kan worden toegevoegd:
. Opleidingen en omscholen van volwassenen zodat ook zij openstaande vacatures

kunnen invullen in samenwerking met het bedrijfsleven en het UWV.

Beoogd effect/doel

De raad tussentijds informeren over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid
die van invloed zijn op de speerpunten genoemd in de raadsprogramma's onderwijs,
economie en arbeidsmarkt en uitvoering geven aan de opdracht aan het college om de
raad te informeren over de voortvloeiende acties uit het onderzoek naar de mogelijkheden
van het Regionaal Investeringsfonds (RIF).
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Argumenten
De bovengenoemde vier speerpunten worden gevoed vanuit onderstaande initiatieven
waarover wij de raad tussentijds willen informeren middels bijgevoegde concept-
raadsinformatiebrief :

r Vormgeven van een uitgangspuntennotitie voor de arbeidsmarkttoeleiding van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt op de schaalvan de arbeidsmarktregio Miclclen-
Limburg;

. Uitvoeren van het project'Door inzicht aan de slag'op schaal van de
arbeidsmarktreg io Midden-Limburg ;

¡ Vormgeven en indienen van het actieplan Perspectief op Werk op de schaal van de
arbeidsmarktregio Midden -Limbu rg ;

. Opstellen van een arbeidsmarktagenda op de schaal van de gemeente Weert;

. Onderzoeken van mogelijkheden vanuit het Regionaal Invester¡ngsfonds (RIF) en een
inventarisatie van de daaruit voortvloeiende acties.

Kanttekenlngen en rlslco's

\fccl I

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Middels bijgcvocgde concept-raadsinformatiebrief wordt de raad tussentijds geïnformeerd
over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid en wordt er uitvoering gegeven
aan het unaniem aangenomen amendement van 7 november 2018, met als onderwerp
aansluiting opleiding bij vacatures, waarin het college is opgedragen om de raad te
informeren over de voortvloeiende acties uit het onderzoek naar de mogelijkheden van
RIF-gelden.

Com mun icatie/ pa rticipatie

Middels bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief wordt de raad geTnformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:
Frank van Beeck, Teamleider Torg & Participatie, afdeling OCSW

Nancy Peeters, afdelingshoofd Werk, Inkomen &Zorg, afdeling WIZ
Pierre Heuts, senior adviseur Economie, afdeling Ruimte

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:

1. Concept raadsinformatiebrief ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid;
2. Amendement van 7 november 2018 met als onderwerp: aansluiting opleiding bij

vacatures
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