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Houten, Schalkwijk, 
H Goy, Tuil «n t Waal 

Raadsvoorstelnummer: 2014-016 

Naar aanleiding van agendapunt van de raad 4. 

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 3 juni 2014: 

Onderwerp: Invoeringsstrategie Participatiewet 

De Raad, 

gehoord de beraadslaging, 

en overwegende, dat: 
- de doelstelling van de Participatiewet is om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger 

mee te doen en naar vermogen te laten bijdragen aan de samenleving; 
in de huidige arbeidsmarkt met hoge werkeloosheid het niet voor iedereen mogelijk is om al of 
niet met ondersteunende maatregelen betaald werk te vinden; 

- in het beleidsakkoord 2014-2018 'Houten maken we samen' in de paragraaf 'Werk en 
bijstand' staat geformuleerd: 'Indien betaalde arbeid niet voorhanden of mogelijk is, zijn 
andere instrumenten van onbetaalde arbeid zoals vrijwilligerswerk beschikbaar. Doel is in de 
eerste plaats het verbeteren van de eigen vaardigheden om terug te kunnen keren in het 
arbeidsproces'; 

- de database van de Vrijwilligerscentrale thans ruim 230 vacatures telt; 
bij de nieuwe Participatiewet gemeentes veel beleidsvrijheid hebben om zaken naar eigen 
inzichten te regelen; 

van oordeel zijnde dat: 
in het kader van het raadsvoorstel Invoeringsstrategie Participatiewet de betekenis van het 
vrijwilligerswerk voor werkzoekenden en de Houtense samenleving nog nadere uitwerking 
behoeft. 

Roept het college op: 
Een beleid te ontwikkelen en uit te werken met de WIL om samen met de Vrijwilligerscentrale 
van 'van Houten&co' en evt. andere initiatieven (o.a. Krachtfabriek) tot een integrale aanpak 
te komen voor werkzoekenden in Houten en hierover voorstellen te doen aan de Raad, danwel 
de Raad hierover te informeren. 
Dit beleid moet erop gericht zijn werkzoekenden, waarvoor geen betaald werk voorhanden is, 
aan te moedigen om via het vrijwilligerswerk naar vermogen deel te nemen aan de Houtense 
samenleving. Aangezien de doelgroepen van de Participatiewet niet direct bij de 
Vrijwilligerscentrale zullen aankloppen zal de expertise van de Vrijwilligerscentrale gebruikt 
moeten worden om deze doelgroepen in kaart te brengen en om hen te stimuleren 
vrijwilligerswerk te doen, met als doel 'ledereen doet mee'. Daartoe zal ook inzet van middelen 
noodzakelijk zijn. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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