MOTIE VNG BESTUURSAKKOORD
De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 31 mei 2011, ter bespreking van het
recente onderhandelaarsakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Kabinet
(hierna ook te noemen: 'het Bestuursakkoord')
Neemt in overweging dat:
•

het Bestuursakkoord in juni 2011 aan de leden van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (de VNG) ter besluitvorming, c.q. akkoordbevinding, zal worden voorgelegd;

•

de nieuwe regeling/wetgeving 'Werken Naar Vermogen' (WWNV) van dit Bestuursakkoord
deel uit maakt;

•

deze regeling/wetgeving een hervorming bevat (in één samengevoegde regeling) van de
Wet Werk en Bijstand, de Wet Investeren in Jongeren, de Wet Sociale Werkvoorziening en
de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten;

•
•

gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze nieuwe regeling krijgen;
dat er met betrekking tot de uitvoering van WWNV nog een hoop vragen en belemmeringen voor gemeenten - dus ook voor Dordrecht - zijn;

•

het financieel kader van deze nieuwe regeling/wetgeving ten opzichte van het financieel
kader van de vorige regelingen, opgeteld een structurele bezuiniging van 2,1 miljard euro
oplevert voor het Rijk;

•

de kosten voor de samenvoeging van de verschillende regelingen deels door de gemeenten
zelf zullen moeten worden betaald;

•

het budget voor Participatie bijna volledig op zal gaan aan het zittende bestand aan WSWers (Wet Sociale Werkvoorziening);

•

de kans groot is dat er meer mensen thuis komen te zitten en niet participeren op de
arbeidsmarkt, dan dat met de huidige regelingen het geval is;

•

de VNG, bij monde van haar voorzitter mevrouw Jorritsma, stelt dat het Bestuursakkoord
een totaalpakket is dat in zijn geheel wordt afgewezen of aangenomen;

Is van mening dat:
•

de gemeente Dordrecht zoveel mogelijk mensen wil laten participeren op de arbeidsmarkt;

•

de gemeente Dordrecht geen extra middelen heeft om te investeren in de nieuwe regeling;

•

het Bestuursakkoord te grote financiële risico's met zich meebrengt voor de gemeente
Dordrecht;

•

de gemeente Dordrecht ernaar streeft zo weinig mogelijk mensen in een uitkeringsafhankelijke situatie te brengen en te laten blijven;

•

een bundeling van wetten in de WWNV een goede zaak is;

•

de gemeente de aangewezen partij is om de nieuwe regeling uit te voeren, dicht bij de
burgers;

•

de gemeente Dordrecht deze wet niet kan uitvoeren, omdat de daarvoor benodigde middelen niet aanwezig zijn;

•

het uitgangspunt - overigens - om het Bestuursakkoord als geheel te accepteren of als
geheel af te wijzen als ongerechtvaardigd dwangmiddel en ondemocratisch is te
kwalificeren;

Spreekt uit dat:
•

hij dit Bestuursakkoord in deze vorm niet integraal steunt;

En roept het college op om:
•

alles in het werk te stellen om de nieuwe regeling wet 'Werken Naar Vermogen' in deze
vorm uit dit Bestuursakkoord te halen;

•

actief met andere gemeenten een coalitie te vormen om bovenstaande punten tijdens
voornoemde vergadering van de VNG te realiseren;

•

de VNG op te roepen opnieuw in overleg te treden met het Kabinet teneinde de bedoelde
passages aangepast te krijgen in lijn met het bovenstaande;

•

in het uiterste geval niet akkoord te gaan met een Bestuursakkoord met daarin de regeling
wet 'Werken Naar Vermogen' in de nu opgenomen vorm;

•

aan de eigen gemeenteraad in de openbaarheid, tijdens de eerstvolgende raadsvergadering na de voornoemde vergadering van de VNG, verslag uit te brengen van de bevindingen en de geboekte resultaten ter zake.

En gaat over tot de orde van de dag.

