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Borger-Odoorn

Afdeling Borger-odoorn

Borger-Odoorn
MOTIE
Voorstelnummer:
De gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn, in vergadering bijeen op: 2 juni 2016
Onderwerp: Akkoord van Westerlee
Gehoord de beraadslaging overwegende dat:
Directe uitvoering van de afspraken uit het Akkoord van Westerlee noodzakelijk is om de
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen
bij het vinden van hun weg naar de arbeidsmarkt,
Moet worden voorkomen dat het voortbestaan van (één van) beide SW-bedrijven in de
regio Groningen in gevaar komt door de transitie naar nieuw beschut werk niet tijdig te
maken,
Verdere vertraging vanuit welke bestuurlijke of institutionele belangen dan ook
onacceptabel is.

Constaterende dat:
Het kernteam in relatie tot het Akkoord van Westerlee een businessplan ontwikkelt
Besluitvorming door de afzonderlijke gemeenteraden over dit businessplan vóór 1
augustus 2016 noodzakelijk is om de financiele middelen die het Rijk beschikbaar heeft
gesteld voor de uitvoering van het Akkoord van Westerlee voor de regio te behouden,

tenzij het Ministerie te kennen geeft dat besluitvorming
voor 1 augustus 2016 ook toereikend is.

door de afzonderlijke colleges

Draagt het college op om:

ewijzigdv or te leggen aa
d gemeenteraad in de ve aderin van 7 juli zodat de g eenteraad hiero
ac tnerning van de rea . e van he college en de posi' van Borger-Odoo
ka nemen voor 1 gustus 2016.
Alle n indien
inisterie te ken n geeft t besluitvorming door de afzo derlij e
colle es vo 1 augustus 2016 ook t
nd is, kan de datum van 7 juli naar c eren
opgeschoven.
~it businessplan, voorzien ven

reactie van het college,

0

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:

PvdA

VVD

D66
M. Hoogerkamp
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