
 

 

                                                        

   

      

                           Motie                 II.M.1 

 
Onderwerp:  1.001 banen (alle programma’s) 

 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 15 november  2017,  

 

Overwegende dat: 
• op 20 september 2017 de gemeenteraad het aanvalsplan armoede heeft vastgesteld;  
• bij de behandeling van het aanvalsplan geconcludeerd is dat één van de belangrijkste manieren 

om uit armoede te komen betaald werk is;  
• het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering, maar graag (meer uren) wil werken groter is 

dan alleen het aantal personen dat bijstand of WW ontvangt; 
• de uitgaven aan bijstandsuitkeringen in 2016 nog steeds meer dan 5% groter is dan de gemeente 

Weert aan BUIG-middelen ontvangt;  
• voor de uitstroom naar werk verschillende projecten lopen (VDL NedCar, UWV-proef);  
• het aantal banen in Weert de afgelopen jaren is gedaald: naar 662 banen per 1.000 inwoners in 

2016 en in absoluut aantal naar 24.680 banen (Bron: https://weert.incijfers.nl/); 
• de komende tien jaar in Midden-Limburg bijna 16.000 mensen de pensioengerechtigde leeftijd 

bereiken en uitstromen uit de arbeidsmarkt; 
• van alle arbeidsplaatsen in Weert ruim 42% wordt ingevuld door inwoners uit andere gemeenten 

en van alle werkzame inwoners van Weert, 37% in een ander gemeente werkt (bron: Economisch 
profiel Weert); 

• met de komst van nieuwe bedrijven dit ook kansen voor de (duurzame) werkgelegenheid  in Weert 
biedt; 

• de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid om werk te maken van werk nog 
beter kan;  

• met het verminderen van 100 bijstandsuitkeringen een besparing van tenminste 1.300.000 euro te 
realiseren is; 

• Provinciale Staten van Limburg op 31 oktober 2017 het Limburgs aanvalsplan arbeidsmarkt “Zo 
werkt Limburg” heeft vastgesteld; 

• de provincie bij dit aanvalsplan 5 miljoen euro aan gemeenten beschikbaar stelt, 
 

Draagt het college op: 
draagt het college op om proactief in te spelen op het besluit van de Provincie in het kader van het 
Limburgs aanvalsplan ‘Zo Werkt Limburg’ en de raad in de eerste helft van 2018 te informeren over de 
stand van zaken. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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