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 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Voorzitter Erwin Kordes opent de vergadering met wat positieve ontwikkelingen. De ROSA leergang is opgestart. Er zijn flink wat aanmeldingen en men heeft geloof in de PvdA. Ook de oproep voor bestuurskandidaten voor het Gewest is succesvol geweest. De benoemingsvoorstellen staan op de agenda voor vandaag. Wanneer deze gehonoreerd worden door de vergadering, is het bestuur op volle sterkte. Met een verwijzing naar de actualiteit zou Erwin graag zien dat onze Koning ook onder de Wet Normering Topinkomens zou vallen en hij refereert aan de problematiek van de massale instroom van vluchtelingen. Een hartelijk welkom aan onze gastsprekers op het thema van vandaag: Werkgelegenheid, aan de slag met garantiebanen, Hélène Oppatja (commissaris Ferm werkbedrijf en oud-

wethouder sociale zaken Alphen a/d Rijn en John Kerstens (lid Tweede Kamer PvdA en woordvoerder op dit terrein, voormalig bestuurder FNV). Gijs Rijsdijk is in de zaal aanwezig. Hij is graag bereid aan het panel deel te nemen vanuit zijn deskundigheid uit het FNV op dit 
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terrein. Hij wijst er zelf op vanuit eigen ervaring te spreken. Hij is geen woordvoerder van het FNV.  Twee mededelingen. Erwin bericht dat Hans Brouwer is teruggetreden als voorzitter van de GAO (gewestelijke adviesgroep ouderenbeleid). Het bestuur gaat op korte termijn in overleg met leden van de GAO over of verder en zo ja binnen welke kaders. Peter bericht over een eerdere vraag van de vergadering naar evt. stichtingen waar PvdA gelden in zitten. Wat betreft HDSR is gebleken dat deze er niet zijn. Wat betreft PS is er een kleine stichting waar oa de kosten van de fractiemedewerker uit worden voldaan. Deze stichting staat onder financiële controle van PS.   2. vaststellen verslag vergadering 27 juni 2015 Aanwezigheid: De gewestelijk afvaardiging uit Amersfoort wordt aangevuld. Punt 3, terugkoppeling verkiezingen: Bert Veenstra benadrukt nog het belang van canvassen “scheelt altijd één zetel” Punt 6, thema Van Waarde. De opmerking over de JSF wordt aangevuld dat je op moet passen elkaar te bevechten op punten die niets met elkaar te maken hebben. Met inachtneming van deze punten wordt het verslag vastgesteld.  3. voorbereidingen ROSA-leergang, najaar 2015 Zie onder opening.   4. Thema Werkgelegenheid Aan de slag met garantiebanen Werkgevers hebben in het Sociaal Akkoord toegezegd dat er 156 duizend extra banen moeten komen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, 126.000 garantiebanen en 30.000 in beschut werk. Gemeenten moeten samen met werkgevers en vakbonden aan de slag om die banen ook in te vullen. Maar in de praktijk blijkt dat vaak lastig. Waar lopen we tegenaan? En welke manieren zijn er om hier vanuit de gemeenteraad, provinciale staten of lokale afdeling mee aan de slag te gaan?  John doet de aftrap.  Het doel van de wet is de inclusieve en fatsoenlijke toegang tot de arbeidsmarkt voor de onderkant van de arbeidsmarkt, bijstandsgerechtigden, Wajong uitkeringsgerechtigden en gehandicapten. Uitgangspunt is wat iemand kan. De persoon staat centraal. De gemeente is het verantwoordelijk overheidsorgaan en heeft ook toegang tot de beschikbare middelen. De werkbedrijven, werkkamers, zijn ondersteunend in de uitvoering (SW-indicaties en doelgroepenregister). Met werkgevers worden afspraken gemaakt om iedereen in je bedrijf een kans te geven (inclusieve samenleving - maatwerk). De gemeenten faciliteren werkgevers daarbij. Dat gaat ook met geld, maar aan de hele operatie zit ook een bezuinigingsdoelstelling.   Hélène reageert. De uitgangspunten zijn mooi, maar er is weinig geld beschikbaar en het is erg bureaucratisch. Je ziet dat hoe sterker de PvdA lokaal is, hoe beter het in de uitvoering gaat. PvdA-ers weten voor wie en waarom ze het doen. Zeker in het begin moet je er als gemeente ook extra geld in steken (bovenop wat je er van het Rijk voor krijgt). Dit politieke gevecht over wat nodig is, wordt vaak niet geleverd. Wanneer je niet diep in de participatiewet zit, is het niet zo helder wat de verschillen zijn tussen vroeger en nu. Bij 
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FERM bijvoorbeeld is de tussenlaag in het management eruit gehaald. Het lukt FERM niet om mensen uit de doelgroep in een normaal bedrijf onder te brengen.  Gijs en Loes vullen aan. In de dagelijkse praktijk hebben Gemeenten niets met de Werkkamer. De neiging bestaat om zich te concentreren op beschut werk (mensen met een verdiencapaciteit van 30% van bijstandsniveau). Het opheffen van het beschut werk binnen de WSW is volgens Gijs niet mogelijk. Het is onmogelijk deze mensen allen bij werkgevers onder te brengen. Natuurlijk vallen ook lokale overheden onder de werkgevers. Zij moeten natuurlijk het goede voorbeeld geven, maar dan nog. Gemeentes waar de SP in het college zit lijken de invoering te willen beperken tot dagbesteding. Ook Woerden lijkt zich hiertoe te willen beperken. Als raadslid zou je daar geen genoegen mee moeten nemen. Loes en Gijs roepen op om de problematiek rond de participatiewet op de agenda van de Gemeente te zetten. Het financieel dashboard om ontwikkelingen te monitoren is beschikbaar. Raadsleden moeten dit onder de aandacht van de Gemeente brengen. Men moet zich uitspreken waar we de mensen willen terugzien: óf als onderdeel van bijvoorbeeld politie, justitie of de (geestelijke) gezondheidszorg óf bij beschut werk.   Op een vraag van Jelle of het door het Rijk aan gemeenten beschikbaar gestelde geld gelabeld is, antwoord John dat voor het grootste deel voor de decentralisaties één pot geld aan de Gemeenten is gegeven, juist om hen ruimte voor maatwerk te geven. 100 mln euro is wel geoormerkt en wel 1. als no risk polis ook voor beschut werk en 2. per gecreëerde werkplek. Gemeenten hebben ruimte om te experimenteren per individu. Ze gebruiken dat veelal onvoldoende en beperken zich tot een aanbod aan mensen die al een uitkering hebben. Voor de gemeente levert dat geld op, maar zo willen we het niet.  Gijs wijst op de problematiek bij de herkeuringen bij mensen in de Wajong. Als ze bij herkeuring door het UWV uit de uitkering vallen, hebben ze geen recht op bijstand en worden ze een “nugger” (een niet uitkeringsgerechtigde). Een garantiebaan of beschut werk is dan noodzaak. Hij roept op om meer ruimte te geven aan vrijstellingen van de sollicitatieplicht voor bijstandsgerechtigden. Hierbij wordt ook opgemerkt dat het van belang blijft om aandacht te houden voor mensen die niet willen werken. Dit juist ook omdat deze mensen sterk bijdragen aan de negatieve beeldvorming rond bijstandsgerechtigden. Maatwerk dus, ook hier.  In de discussie komt ook naar voren dat enerzijds de overheid zelf vaak niet het goede voorbeeld geeft en anderzijds dat voorkomen moet worden dat de hele operatie verwordt tot het schuiven van mensen tussen overheidsorganisaties. Ook de provincie en bijvoorbeeld landschap beherende organisaties en waterschappen moeten acteren. Let daarbij ook op het toepassen van afspraken bij aanbestedingen op het gebied van ‘social return’. Bülent zou verplichte regelgeving willen om bij aanbestedingen ‘social return’ afspraken op te nemen. John geeft aan dat een initiatiefvoorstel op dit punt door hem wordt overwogen. Punt van aandacht daarbij is ‘verdringing op de arbeidsmarkt’.   John wijst erop dat hoewel de wetgeving in de beeldvorming vaak als ‘VVD-wet’ wordt gezien, er een strakke doelstelling in staat omtrent het aantal te realiseren plekken en dat de PvdA op belangrijke punten onrechtvaardigheden eruit heeft gehaald, zoals: de wachttijd van 4 weken en de hoge boetes bij kleine onjuistheden in de informatieverstrekking. Hij ziet de participatiewet als een echte PvdA wet. De mentaliteitsverandering van werkgevers naar 
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maatschappelijk verantwoord ondernemen kost tijd, maar is op gang. Er zijn er vele die het oppakken. De situatie in bijv. Utrecht, Tilburg en Arnhem, waarbij niets aan garantiebanen en beschut werk wordt gedaan, is voor John aanleiding om de kwaliteit van de garantiebanen wettelijk te beschermen. Gerard wijst op twee problemen voor vakbondsbestuurders om uitvoering te geven aan het Sociaal Akkoord, namelijk 1. Bedrijven die opgesplitst zijn in kleinere bedrijven (waardoor een centraal aanspreekpunt ontbreekt en 2. Banen aan de onderkant die veelal geoutsourcet zijn. Hij pleit voor invoering van de quotumwet (sanctie wanneer aantallen niet gehaald worden). John heeft hier aandacht voor, heeft het op de achtergrond ook al opgepakt, maar wil bij voorkeur het doel zonder quotumwet bereiken. Gerard zoekt ook vooral naar mogelijkheden om dichter bij werkgevers te komen. Hélène ziet hier het Werkgevers Servicepunt als instrument binnen het UWV. Raadsleden moeten vooral vragen hoe het daarmee staat.  Bert zoekt naar lokale mogelijkheden om vanuit deze discussie tot actie te komen, bijvoorbeeld als opdracht aan de werkgroep Werk in Amersfoort. Hélène noemt daar bijvoorbeeld het achterblijven van de oprichting van werkbedrijven. Als ze er zijn doen ze van alles, behalve werken. Het zijn overlegniveaus. In de praktijk (bijvoorbeeld de werktafel Utrecht) zijn ze niet aangesloten. Raadsleden moeten ze achter de vodden zitten om banen te realiseren (harde afspraken: hoeveel en wanneer).  Gijs Wildeman, gewerkt voor CNV, wijst op de stichting werk en taal in Zeist die failliet dreigt te gaan. Hij zoekt zoekt naar een potje geld om dat werk overeind te houden. Hélène en John wijzen erop dat door de decentralisaties het lastig is om vanuit Den Haag initiatieven te ondersteunen. Wel is er het Europees Speciaal Fonds (ESF) waar stichtingen met initiatieven in het kader van de participatiesamenleving bijdrages uit kunnen krijgen.  De discussie wordt afgesloten met een oproep van Gijs om aandacht te houden voor de huidige WSW-groep (ca. 90.000 mensen). Zorg dat hier fatsoenlijk werk voor over blijft binnen een fatsoenlijke cao!!!  5. Benoemingen nieuwe gewestelijk bestuursleden De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde benoemingen van Ghasem Khafei (campagne), Pim Paulusma (scouting) en Marjon Oostveen (fractievolger PS). De vergadering neemt kennis van de meldingen dat Niels van der Hoorn vanuit JS zitting heeft in het bestuur en dat Kitty Goudzwaard aanwezig is bij bestuursvergaderingen vanuit een oriëntatie op een eventueel bestuurslidmaatschap.  6. Benoeming afgevaardigde gewest Utrecht bij politieke ledenraad (was Ali Essousi) De vergadering geeft aan het bestuur de vrijheid een afgevaardigde te benoemen (noot secretaris: is éénmalig Pierre Polderman uit Veenendaal geweest)  7. Toelichting stavaza Werkplan 2015 Gewestbestuur Deze stand van zaken wordt alsnog via de website toegankelijk gemaakt. Tijdens de eerstvolgende Gewestelijke Vergadering (23/1) zal het concept werkplan 2016, waarin opgenomen de begroting 2016, worden geagendeerd. Scouting en campagne hebben daarin de aandacht. De concept jaarrekening 2015 zal hetzij 23/1 hetzij 19/3 worden geagendeerd.  8. actualiteiten uit de PS-fractie, door Kees de Kruijf Rob is geëxcuseerd. Hij is afwezig omdat hij bezigheden heeft in het kader van de opvang van vluchtelingen. PS is op dit moment actief met oa social return, opvang van vluchtelingen, 
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duurzame energie, luchtkwaliteit, betaalbare woningen, gratis OV voor minima en stage plekken. Kees wijst op de open coalitie in PS waar ruimte is voor inbreng vanuit de oppositie (waar de PvdA in zit). Ze waken ervoor dat ze er niet in opgeslokt raken en kleur verliezen.  9. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Gert Mulder (HDSR) Gert bericht als fractievolger HDSR en excuseert Jan Reerink voor zijn afwezigheid. Gert doet kort verslag van de eerste ervaringen van Constantijn JodH als ‘onze’ Hoogheemraad in het monistische waterschap. Verder worden onze voorstellen voor duurzame energieopwekking door middel van zonnepanelen en toepassing Wet Normering Topinkomens op bestuurders van de Waterschapsbank genoemd.  10. Actualiteiten vanuit de afdeling Woerden, door Jelle IJpma Jelle noemt de afvalscheiding in Woerden (stikkers op kliko’s werken goed), de vluchtelingenopvang en het basisinkomen/regelvrije bijstand (lijkt langzamerhand te gaan lukken). De PvdA werkt in Woerden binnen de samenwerking Progressief Woerden. Als PvdA afdeling heeft Woerden het moeilijk. Jelle adviseert om het onderwerp profilering eigen partij in verschillende vormen van progressieve samenwerking eens tijdens een Gewestelijke Vergadering te bespreken.   11. Vergaderplanning 2016   Deze wordt conform voorstel vastgesteld. Gewestelijke vergaderingen op 23 januari 2016, 19 maart 2016, 4 juni 2016 en 1 oktober 2016.  12. Rondvraag en sluiting Pierre geeft aan tijdens de eerstvolgende politieke ledenraad afgevaardigde van het gewest Utrecht te zijn. Hij staat open voor overleg met gewestelijk afgevaardigden en zal daar ook een bijeenkomst voor organiseren. Op verzoek van Bert wordt het bestuur gevraagd terugkoppelingen uit de verenigingsraad en de ledenraad ed toegankelijk te maken en  te houden. Julie noemt dat Hans Spekman graag her verkozen wordt als partijvoorzitter. Julie heeft een lijst bij zich waarop ondersteuningshandtekeningen geplaatst kunnen worden. Erwin wijst erop dat de partij gesprekken met PvdA bewindslieden en/of Kamerleden faciliteert. Als daar behoefte aan is kan men zich melden.   


