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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Vrije Socialisten betreffende Vragen 
betreffende het Wijkleerbedrijf 

 

 
Aan de fractie Vrije Socialisten 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 22 november 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Beantwoording van de schriftelijke 

vragen, gesteld door de fractie Vrije Socialisten betreffende Vragen betreffende het Wijkleerbedrijf: 

 

U hebt via de media aangegeven dat er convenant is gesloten met Zorggroep Tellus, de gemeente 

Den Helder, ROC NHN en Caibris Advies. Dit convenant heeft geleid tot de oprichting van een 

Wijkleerbedrijf. U heeft het over een groeiende vraag uit de arbeidsmarkt naar laaggeschoold 

personeel in de zorg en dat dit gekoppeld wordt aan inwoners met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

 

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen: 

1. Hoe kan het dat dit project niet eerst behandeld is in de raad/commissie? 

2. Hoe kan het dat al een convenant is aangegaan, zonder besluitvorming, eventueel via een 

wensen en bedenkingen procedure? 

3. Hoe kan het dat dit wijkleerbedrijf ook functioneert als een voorziening informele hulp? 

4. Is hier sprake van een nieuw product binnen het sociaal domein? 

5. Als er sprake is van een nieuw product is er binnen vastgestelde kaders van de raad gewerkt? 

6. Kunt U aangegeven hoe U het ziet als inwoners die hulp ontvangen een tegendienst moeten 

leveren aan de deelnemers van het project. Hoe gaat dit? 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

 

Bij het Sociaal Domein gaat het in de kern over het activeren van de zelfredzaamheid en eigen kracht 

van burgers. Het doel is dat iedere inwoner van Den Helder kan meedoen in de samenleving, naar 

eigen mogelijkheden en draagkracht. 

 

Het re-integratiebeleid bevorderd de zelfredzaamheid van inwoners door het bieden van perspectief 

op betaald werk zodat zij voor zichzelf en anderen in hun omgeving kunnen zorgen. Het 

Wijkleerbedrijf functioneert daarnaast als laagdrempelige algemene voorziening, wat de leefbaarheid 

en veiligheid in Nieuw Den Helder vergroot. 

 

1. Hoe kan het dat dit project niet eerst behandeld is in de raad/commissie? 

 

Het Wijkleerbedrijf geeft uitvoering aan beleidsdoelstellingen om re-integratiemogelijkheden te creëren 

voor inwoners met een bijstandsuitkering. De uitvoering binnen beleidskaders is een bevoegdheid van 

het college. 

 

2. Hoe kan het dat al een convenant is aangegaan, zonder besluitvorming, eventueel via een 

wensen en bedenkingen procedure? 

 

Er is een intentieverklaring getekend waarna de samenwerkende partners werken aan het opstarten 

van het Wijkleerbedrijf en een overeenkomst opstellen waarin definitieve afspraken worden 

geformuleerd. De voorwaarden in geldende wet- en regelgeving geven geen aanleiding om deze 

samenwerking aan de raad voor te leggen middels wensen en bedenkingen procedure. 
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3. Hoe kan het dat dit wijkleerbedrijf ook functioneert als een voorziening informele hulp? 

 

Deelnemers aan het project volgen een opleiding in de zorg, tegelijkertijd doen zij werkervaring op in 

de zorg door informele hulp te geven aan inwoners. Zij mogen nog geen formele hulp geven en door 

informele hulp te bieden kunnen zij enerzijds ervaring opdoen en anderzijds ontvangen mensen hulp 

die zorgverzekeraars of gemeente niet bieden. Het gaat bijvoorbeeld om klusjes in en om het huis, het 

ondersteunen van mantelzorgers en het bieden van gezelschap als eenzaamheidsbestrijding. 

 

4. Is hier sprake van een nieuw product binnen het sociaal domein? 

 

Er is sprake van een nieuw instrument binnen het re-integratiebeleid. 

 

5. Als er sprake is van een nieuw product is er binnen vastgestelde kaders van de raad gewerkt? 

 

Zie het antwoord op vraag 4. 

 

6. Kunt u aangegeven hoe u het ziet als inwoners die hulp ontvangen een tegendienst moeten 

leveren aan de deelnemers van het project. Hoe gaat dit? 

 

Het is niet verplicht een tegendienst te leveren, de coördinator en betrokkenen beoordelen welke 

tegendienst mogelijk en passend is. Ervaringen uit andere leerwijkbedrijven in het land leren dat 

inwoners de deelnemers aan het project bijvoorbeeld helpen met de Nederlandse taal of hen leren 

fietsen. Het principe van wederkerigheid staat centraal vanuit het idee dat de meeste mensen iets 

voor een ander kunnen (terug)doen. De wijze waarop is individueel en het wordt geaccepteerd dat er 

uitzonderingen zijn waarbij het niet mogelijk is. 

 

 

Voor meer algemene informatie over het Wijkleerbedrijf zie: 

http://calibrisadvies.nl/products/wijkleerbedrijf/ 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 20 december 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


