Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 4 februari 2012
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Rol sociale werkplaats m.b.t. beheer en onderhoud EHS-gebieden
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Gaat het college actief aan de slag om de sociale werkplaats een rol te geven in het
beheer en onderhoud van EHS-gebieden? Welke stappen gaat het college zetten?
Trekt het college zelf bij de provincie aan de bel om een voet tussen de deur te
krijgen? Ziet het college mogelijkheden om de SWZ/BIGA en ‘Wijkse’ WSW’ers bij
het natuurbeheer te betrekken? Ziet het college aan de horizon ook een ‘win-win
situatie’ ontstaan?
2) Het is wellicht raadzaam dat de SWZ/ BIGA zich ook actief opstelt, zowel richting de
provincie als naar de agrariërs en natuurbeheerorganisaties. Is het college voornemens
om de SWZ/BIGA te overtuigen van nut en noodzaak van een actieve opstelling?
Wijst het college de SWZ/BIGA ook op de noodzaak om zelf aan te kloppen bij de
provincie?
Toelichting:
Begin 2012 worden de beheertaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) volgens het
‘Deelakkoord natuur en landelijk gebied’ door de provincie uitgewerkt. Ter invulling hiervan
wordt in het voorjaar van 2012 een verkenning gedaan met betrekking tot de mogelijkheden
voor beheer van de EHS-gebieden. In dit beheer kunnen (en zullen) zowel agrarische
ondernemers alsook natuurorganisaties een rol spelen. Een andere partij die wellicht een rol
kan spelen in het beheer is de onder druk staande sociale werkplaats! In de Provincie Staten
is een SGP-motie aangenomen waarin het college van Gedeputeerde Staten is opgeroepen om
met gemeenten in overleg te treden inzake de inzet van sociale werkplaatsen voor dit doel.
Ook wordt met agrarische ondernemers en natuurbeheerorganisaties de mogelijke rol van de
sociale werkplaatsen besproken. Deze ontwikkeling biedt kansen voor zowel de gemeente, de
SWZ/BIGA als geheel maar ook voor de ‘Wijkse’ WSW’ers. Een deel van de EHS ligt
immers ook in ons gebied. Maar goed, een motie aannemen is één, een motie uitvoeren is
twee! Middels deze vragen roept de PCG het college op om niet achterover te leunen maar
actief met deze materie aan de gang te gaan om de sociale werkplaats bij de hierboven
geschilderde ontwikkeling te betrekken. Als gemeente kunnen we in de eerste plaats zelf bij
de provincie aan de bel trekken maar via onze inbreng in de SWZ kunnen we ook de
mogelijkheden aankaarten! Er zou best wel eens een ‘win-win situatie’ uit kunnen rollen…
Hans Marchal/PCG

