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Betreft: verzoek om de pilot met betaalde vrijwilligers in de wijkcentra te heroverwegen 
 
 
 
 
Geachte College, 
 
 
Vandaag lezen we in de krant dat u als College een proef met betaalde vrijwilligers in de wijkcentra wil 
starten. In plaats dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden, gaat dit college 
vrijwilligers betalen voor de werkzaamheden. 
 
D66 Etten-Leur heeft hier twee grote bezwaren tegen en wil deze graag met het college delen. 

1. Wanneer u vrijwilligers gaat betalen voor werkzaamheden, zijn dit dus werkzaamheden die 
‘verplicht’ gedaan moeten worden. Wanneer het college hiervoor vrijwilligers gaat betalen is dit 
een verdringing van reguliere arbeid. Volgens D66 lijkt dit op een manier om arbeid onder het 
minimumloon te betalen wat indruist tegen de uitgangspunten van de wet.  

2. Op 20 december heeft de gemeenteraad een initiatiefvoorstel aangenomen waarin het college 
wordt opgeroepen meer te doen aan het inzetten van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Onze fractie heeft toen het vertrouwen in het College uitgesproken dat dit zou 
worden opgepakt. Met deze proef laat dit College zien dat dit vertrouwen onterecht blijkt en dat 
het College weinig respect heeft voor de mening van de voltallige gemeenteraad.  
 

Op basis van deze twee argumenten vraagt de fractie van D66 Etten-Leur het College hun proef te 
heroverwegen. Wij vragen om uitvoer te geven aan het initiatiefvoorstel van 20 december en volgens de 
wens van de gehele gemeenteraad meer mensen in te zetten die een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben. Dit kan gerealiseerd worden in de wijkcentra en we vragen u daarvoor budget vrij te maken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
Carola Groenen, raadslid, 
Namens de fractie D66 Etten-Leur 
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