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Onderwerp: Zienswijzen bij Kaderbrief WIL 

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 9 juni 2015 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Het volgende punt toe te voegen aan de beslispunten: 

f. WIL verzoekt meer werk te maken van de werkgeversbenadering en beteofcken gemeente^
 1 

actief inzicht te geven in wat WIL (tot dit moment) doet met betrekking tot werkgevers en wat haar 
toekomstplannen zijn. 

Het college wordt verzocht de aanpassing te communiceren aan de WIL. 

Toelichting: 
WIL schrijft in haar meerjarenbeleidsplan 2014 - 2018: 
- te willen komen tot een meer effectieve uitvoering en daardoor tot meer kansen voor alle burgers in 
de Lekstroom om naar vermogen te participeren en/of uit de schulden, armoede of sociaal isolement te 
komen ofte blijven. 
- dat haar basisinzet is te investeren in een effectieve ("slimme en stevige") werkgeversbenadering; 
- dat haar inzet op het terrein van de arbeidsmarkt de komende jaren gericht is op het binden van meer 
werkgevers aan haar organisatie; 
- haar focus te baseren op constructieve en duurzame contacten met alle relevante werkgevers; en 
- dat teneinde haar ambities te bereiken ingezet wordt op vergroting van haar marktbereik, o.a. door 
uitbreiding van het bestaande netwerk via 'warme' contacten en door marktgerichte acquisitie om het 
netwerk van werkgevers te vergroten; 

WIL schrijft in de kaderbrief 2016 zich te willen richten op: 
- Het optimaal inspelen op de arbeidsmarktkansen die er nu liggen met de formatie die wij nu hebben; 
in nauwe samenwerking met de andere WGSP's in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. We willen 
meer werkgevers aan ons binden dan nu en verdringen voorkomen. 
- Het intensiveren van het samenspel met de bedrijfscontactfunctionarissen, inkopers en andere 
relevante afdelingen van de vijf Lekstroom gemeenten. 

Wij horen signalen uit de regio dat: 
- W I L niet vertegenwoordigd is bij diverse (regionale) netwerkbijeenkomsten van en voor ondernemers 
in Lekstroomgemeenten; 
- Wij signalen horen van bedrijven en ondernemersverenigingen dat ze niet actief worden benaderd 
door WIL; 
- de gemeente Utrecht grote ambities heeft op het gebied van werkgelegenheid in nauwe 
samenspraak met start-ups en sociaal georiënteerde ondernemers (Social Impact Factory) en graag 
ziet dat andere gemeenten deze aanpak overnemen/volgen. 

Wij concluderen hieruit dat de werkgeversbenadering van WIL niet optimaal is. Graag zouden wij een 
concreet plan zien van WIL hoe zij verandering hierin aanbrengt. 
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