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Gemeentebestuur Hellendoorn - Actieplan HOP werk SOWECO-medewerkers 

Van: johan stuut <jgstuut@gmail.com> 
Aan: Gemeentebestuur Hellendoorn <gemeentebestuur@hellendoorn.nl>, Pim Knopper 

<P.Knopper@hellendoorn.nl>, Pvinie Schuurman <R.Schuurman@hellendoorn.nl> 
Datum: 3-4-2012 22:25 
Onderwerp: Actieplan HOP werk SOWECO-medewerkers 
CC: <hhobert@hopinderaad.nl>, <dgoossen@hopinderaad.nl> 
Bijlagen: Soweco PLAN.docx '2|NK03483 

Geacht college, beste Pim en Rinie, 

In de bijlage ons actieplan waar HOP kansen voor werk alhier ziet voor SOWECO -medewerkers uit onze 
gemeente. 

Wij hopen dat u met ons meegaat en daadwerkelijk de handschoen opneemt dit mogelijk te maken. 

Pim, Rinie 
Graag doorsturen aan alle raads- en commissieleden 
met vriendelijke groet, 
namens de fractie Hellendoorns Onafhankelijke Partij 

Henk Hobert, cielid SLZ 
Dick Goossen, cielid GGB 
Johan Stuut, fractievoorzitter 
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NEILENDOORNS 
NAFHANKEIIJKE PARTU 

Haarle, 03 april 2012 

Aan college van B & W en leden van de gemeenteraad, 

Onderwerp: SOWECO 

De huidige bedrijfsmatige en financiële situatie van de sociale werkvoorziening SOWECO 
staat de afgelopen periode vol in de aandacht van de politiek. Tijdens de raadsvergadering van 
17 april aanstaande zal ongetwijfeld het besluit worden genomen uit te treden. Zoals alle 
partijen heeft ook HOP bijzondere aandacht gevraagd voor deze kwetsbare groep burgers. 
Dat kwam nadrukkelijk aan de orde in de commissie Samenlevingszaken van 27 maart 2012. 

Zoals u weet, denkt Hellendoorns Onafhankelijke Partij continu in kansen en niet in 
bedreigingen. Na intensief overleg met onze achterban en specialisten in den lande willen wij 
u graag deelgenoot maken van onze gedachten. Immers het gaat hier niet om partijpolitiek, 
maar om de toekomst van een groep mensen die ons aller (rood, groen of blauw) zorg draagt. 
In de commissiebijeenkomst van 27 maart 2012 is reeds gesproken over de gedachten van 
HOP. Helaas kwam daar toen geen enkele reactie op van de wethouder, vandaar nu maar via 
deze brief. Daarnaast is deze brief gezonden, omdat het college juist deze week heeft besloten 
de grondprijzen op de verschillende industrieterreinen te verhogen. 

Wij willen u echter het volgende meegeven voor verder onderzoek in de vervolgfase. 
In onze gemeente ligt veel bedrijfsgrond braak oftewel financieel "waardeloos" te zijn, 
omdat de huidige economische omstandigheden niet zorgt voor een grote investeringsdrift bij 
(potentiële) ondernemers. HOP is van mening dat een deel van deze braakliggende gronden 
ten gelde gemaakt zou kunnen worden door nadrukkelijk te investeren in mensen. Dat kan 
alleen slagen als er aan de voorwaarden voor vestiging aan ondernemers toezeggingen worden 
gedaan op het gebied van financiering en grondprijs. Als tegenprestatie voor deze toezegging, 
denken wij aan dwingende contractuele bepalingen om belangstellende ondernemers bij 
werving personeel bijvoorbeeld minimaal 50% te laten bestaan uit SOWECO geïndiceerde 
medewerkers. Dat heeft ongetwijfeld gevolgen voor het soort industrie wat zich wil / kan 
vestigen. Voor deze nader door u aan te wijzen gronden geen grote opslaghallen, maar veel 
werknemers m.a.w. arbeidsintensieve industrie. Via subsidiekanalen weet u vast ook 
mogelijkheden hiervoor aan te boren. 

Daarom stelt HOP de volgende vragen: 

1. Is het college bereid naar deze innoverende wijze van inzet van mensen te kijken en de 
mogelijkheden te beoordelen? Zo nee waarom niet? 

2. Ziet het college kansen om op deze wijze mogelijkheden voor cliënten van de 
SOWECO extra te vergroten? Zo nee, waarom niet? 

3. Ziet het college kans om gedifferentieerde prijzen te hanteren bij verkoop van gronden 
en daarbij dwingende bepalingen op te leggen met betrekking tot werving en selectie 
van medewerkers? Zo nee, waarom niet? 



4. Ziet het college kans om bijvoorbeeld wachtende investeerders (bv. camping Daarle) 
op dezelfde wijze tegemoet te komen en zodoende meer soulaas te beiden aan 
ondernemer en SOWECO geïndiceerden? Zo nee, waarom niet? 

5. Is het college bereid onderzoek te doen naar financieringsmogelijkheden? Zo nee, 
waarom niet? 

HOP wil graag digitaal antwoord op deze vragen voor de raadsvergadering van 17 april. 

Namens de fractie van Hellendoorns Onafhankelijke Partij 

Johan Stuut 
fractievoorzitter 

Henk Robert 
Commissielid Samenlevingszaken 

Dick Goossen 
Commissielid Grondgebied 


