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Geachte leden van het Algemeen Bestuur, 

 

De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft kennisgenomen van de koers Wedeka en tijdens haar 

vergadering van 1 november 2018 besloten u de volgende zienswijze voor te leggen. 

 

De door u voorgestelde koers is bedoeld als een stip op de horizon. Een stip die medio 2020 een 

duidelijke vorm krijgt. Afbouw of doorontwikkeling. De gemeenten Stadskanaal en Veendam willen 

pilots inzetten om na twee jaar een balans op te maken of en hoe de doorontwikkeling van Wedeka 

moet worden gecontinueerd en welke effecten dit heeft op het governance model. In onze ogen is 

deze termijn te lang.  Hiermee lijkt daadwerkelijke besluitvorming aangaande de toekomst van 

Wedeka met nog eens 2 jaren te worden uitgesteld. Dit is in onze ogen onwenselijk. Wedeka en 

haar deelnemende gemeenten zijn dan ruim 5 jaar onderweg met Wedeka na ondertekening van 

het “Akkoord van Westerlee”.  

 

De 1687 (juli 2018) SW-medewerkers blijven wederom voor een geruime periode in onzekerheid 

over het voortbestaan en de toekomst van Wedeka. Het is in onze ogen van belang dat er op een zo 

kort mogelijke termijn een “definitief” besluit over de koers genomen wordt. De Westerlee-

gemeenten Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn hebben nu nog middelen vanuit het 

akkoord beschikbaar gesteld gekregen die onder voorwaarden ingezet kunnen worden. Dit geld is 

door het ministerie ter beschikking gesteld en er zit een mogelijke “houdbaarheidsdatum” aan.  

 

Wij verzoeken u daarom om nu een definitief besluit te nemen over de koers van Wedeka als 

leerwerkbedrijf. Hierbij moet opgemerkt worden dat wij conform eerdere afspraken hier niet 

actief in gaan deelnemen. BWRI is voor ons de uitvoerder van de participatiewet. 
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Met vriendelijke groet, 

gemeenteraad van Midden-Groningen, 

 

 

 
M. Bouwman 

Griffier 

 

 

 

 


