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MOTIE 

 
Onderwerp: vraag naar technisch personeel en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
 
 
De gemeenteraad van De Ronde Venen, in vergadering bijeen op 2 november 2017, naar aanleiding van het 
raadsvoorstel “Vaststellen Programmabegroting 2018” (raadsvoorstel 072/17), 
 
Kennisgenomen hebbend van: 

• De beantwoording van de vragen in de commissievergadering van 12 oktober jl. 

• Het mislukken van de het opzetten van een ambachtsschool bij het Veenlandencollege 
 
Overwegende dat: 

• De aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt wordt nagestreefd door het college. 

• De poging om een ambachtsschool in te richten in bij het Veenlandencollege op niets is uitgelopen. 

• De vraag naar technisch personeel nog altijd groeit en nijpende vormen aanneemt. 

• Bedrijven gebaat zijn bij meer technisch personeel.  

• De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt gebaat is bij nauwe samenwerking tussen 
beide partijen. 

• Het Werkcentrum gebaat is bij een uitbreiding van mogelijkheden om 
werklozen/bijstandsgerechtigden te kunnen plaatsen c.q. een weg naar werk te bieden. 

• Het Werkcentrum kan fungeren als een toegangspoort naar (om)scholing naar een technische baan. 

• De samenleving de potentie heeft zelf tot een oplossing te komen. 

• De samenleving daarbij een faciliterende overheid nodig kan hebben. 
 
 
Verzoekt het college: 
Om in overleg met onderwijsinstellingen en technische bedrijven in en om De Ronde Venen te komen tot de 
(door)ontwikkeling van technische opleidingen zodat aansluiting op de arbeidsmarkt gerealiseerd kan 
worden, waarbij hetgeen de bedrijven zeggen nodig te hebben als uitgangspunt voor deze 
(door)ontwikkeling wordt beschouwd en waarbij bedrijven en onderwijs een hoofdrol zullen vervullen en de 
gemeente faciliteert. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Fractie ChristenUnie/SGP 
 
WHP Stam 
 
 
Toelichting: 
We denken dan aan een vorm van een vakopleiding waarbij de inhoud vooral wordt afgestemd op de 
behoefte van de bedrijven en de bedrijven ook een actieve bijdrage leveren bij het geven van onderricht en 
instructie (vorm van de oude bedrijfsschool). De gemeente kan dat faciliteren door enerzijds de betreffende 
opleiding te subsidieren en anderzijds mensen met behoud van uitkering daaraan deel te laten nemen. 
Gedurende de opleiding zou de uitkering geleidelijk afgebouwd en omgezet kunnen worden naar een stage 
of deeltijdvergoeding bij het bedrijf waarvoor men wordt opgeleid.  
 
 


