Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2012-04
Datum: 6 februari 2012
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?
ANTWOORD vraag 1 en 2:
De aangenomen SGP motie roept GS op met gemeenten in overleg te gaan over inzet
sociale werkplaatsen. Dat initiatief ligt er dus al maar de gemeente Wijk bij Duurstede
heeft zelf geen EHS-gebieden of EHS gronden in eigendom. Dat beheer ligt bij derden,
bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap of
particulieren.
Ingegeven door bezuinigingen werkt de provincie aan een nieuwe beheervisie voor de
EHS. Deze is mogelijk in mei 2012 gereed en geeft een beeld over toekomstig beheer
voor de EHS. Uitgangspunt hierbij is de goedkoopste beheervorm; de inzet van grazers
is bijvoorbeeld goedkoper dan machinaal maaien.
De rol die de gemeente kan spelen is dit onderwerp onder de aandacht brengen bij Biga.
Waarschijnlijk zijn er werkzaamheden die Biga zou kunnen uitvoeren zoals
bijvoorbeeld zaag- en snoeiwerk. Het college zal de GR SWZ hierop attenderen en
vragen om gericht actie te ondernemen op dit onderwerp o.a. door middel van het
voeren van acquisitie bij de provincie en de beheerders van de gebieden (bijv.
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap of particulieren/agrariërs).
Hierbij vragen we speciaal aandacht om de mensen die de werkzaamheden zouden
kunnen uitvoeren dit zoveel mogelijk (of dicht bij) de eigen woonplaats te laten doen.
In verband met de komst van de Wet werken naar vermogen, die vermoedelijk op
1 januari 2013 in werking treedt, zou het een positieve ontwikkeling zijn om WSW-ers,
maar ook andere uitkeringsgerechtigden zoals nu behorend tot de WWB of de Wajong

werkzaamheden m.b.t. de EHS uit te laten voeren. Wij zien hier wel een win-win
situatie in. Zeker omdat de gemeente de verantwoordelijkheid krijgt voor een grotere
doelgroep met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt. Werkzaamheden in bijv. het
‘groen’ zijn geschikte werkzaamheden voor deze doelgroep.
Datum: 17 februari 2012
Jan Burger,
namens het college van Burgemeester en Wethouders.

