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Motie
betreffende de voorgenomen rijksbezuinigingen op de sociale werkplaatsen, de bijstand en de be-
perking van gemeentelijke armoederegelingen

De Raad van de gemeente Leek,
in vergadering bijeen op woensdag 15 december 2010,

gelet op:
• de forse bezuiniging die het Kabinet Rutte-Verhagen wil doorvoeren op sociale

werkplaatsen;
• de verlaging van de bijstandsuitkering vanaf 2012;
• de aanscherping van de armoederegelingen van gemeenten;
• het voornemen van het kabinet om verschillende taken over te hevelen naar gemeenten

zonder dat er voor deze extra taken een bijbehorend budget beschikbaar gesteld wordt.

overwegende dat:
1. de mate van beschaving van een land zich laat afmeten aan de manier waarop met de
minst draagkrachtigen wordt omgegaan;
2. er 30.000 banen in de sociale werkvoorziening worden geschrapt terwijl er een lange
wachtlijst voor dergelijke werkplekken bestaat;
3. werkgevers niet worden verplicht om Wsw-ers en Wajongers in dienst te nemen zodat
niet te verwachten valt dat veel mensen met een arbeidsbeperking zichzelf zullen redden op
de arbeidsmarkt;
4. naar verwachting slechts 5 procent van de mensen met een arbeidsbeperking kans maakt
op een normale arbeidsplaats;
5. deze mensen, die het door nun beperking toch al zoveel moeilijker hebben, in een
isolement terecht komen;
6. ze afhankelijk worden van een - voor iedereen - dalende bijstandsuitkering;
7. gemeenten te maken krijgen met een vanuit Den Haag aangescherpt armoedebeleid;
8. gemeenten mensen met een laag inkomen minder bijzondere bijstand,
langdurigheidstoeslag en geld om mee te doen aan sport en cultuur mogen geven, in de context van
het armoedebeleid;
9. de extra taken zonder bijbehorend budget niet door de gemeenten adequaat uitgevoerd kunnen
worden;
10. het kabinet voornemens is te korten op de reTntegratie budgetten en het minimum loon wil losla-
ten;

besluit:
het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken aan de leden van de Tweede Kamer en
aan de leden van het Kabinet te laten weten:



1. dat de Raad van de gemeente Leek de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, de bezuinigingen
op de bijstand, de bezuinigingen op de reTntegratie budgetten en het loslaten van het minimumloon
onaanvaardbaar vindt,
2. dat de Raad van de gemeente Leek niet wil dat de gemeentelijke armoederegeling en dus de ge-
meente I ijke autonomie vanuit Den Haag beperkt wordt.

Verzoekt de griffier:
Deze motie ter kennis te brengen van de verantwoordelijke minister en de Tweede Kamer;

er voor zorg te dragen dat de motie aan alle Nederlandse gemeenten wordt toegezonden

opdat andere gemeenten zich aan kunnen sluiten bij onze standpunten.

En gaat over tot de orde van de dag.
15 december 2010

M.W.W. van der Linden H.E.M. de Jager-de Boer B.J. Vlonk
Fractievoorzitter PvdA Fractievoorzitter CDA Plv. Fractievoorzitter WD
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Deze motie is aangenomen in de vergadering van de raad van de gemeente Leek dd 15 december
2010

J.A. Costing, plv-griffier


