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Tav Burgemeester en Wethouders van Nederlandse Gemeent 

Beste collega's, 

Graag breng ik namens mijn college onderstaande motie voor het VNG-congres onder uw aandacht met het 
verzoek hier aandacht aan te besteden in de komende collegevergadering. De motie zal zoals het zich nu 
laat aanzien door de gemeente Waddinxveen ingediend worden voor het VNG-congres. Uiteraard is elke 
steun meer dan welkom. 
Ik ben mij er zeer van bewust dat er vele wethouders en burgemeesters bezig zijn met hetzelfde onderwerp 
en er ongetwijfeld ook andere moties dan wel amendementen over hetzelfde onderwerp zullen komen Ook 
ben ik mij ervan bewust dat het VNG-bestuur inmiddels al het verzoek aan het kabinet gedaan heeft om over 
dit onderwerp (sociale werkvoorziening) opnieuw in gesprek te komen. Het is dan ook heel goed moqeliik dat 
de motie overbodig is geworden tegen de tijd van het VNG-congres. Wij willen dat echter niet afwachten en 
kiezen het zekere voor het onzekere. Intrekken kan altijd nog. 

Uiteraard staan wij open vooroverleg. Mijn mailadres is b.cremers@waddinxveen.nl. Mijn mobiele nummer 
is te vinden via de NGB site. 

Hartelijke groet, 

Bert Cremers 
Burgemeester Waddinxveen 
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Motie VNG congres 

Het VNG congres, in vergadering bijeen op 8 juni 2011 te Ulft, 

Stelt vast 
• Dat het onderhandelaarsakkoord met het Rijk in de huidige financiële en politieke context 

een te prijzen prestatie is 
• Dat het beter is een akkoord te sluiten dan zonder verdere afspraken besluitvorming in Den 

Haag af te wachten 
• Dat het terecht is dat daarbij bij de decentralisatieoperaties wordt uitgegaan van de ambitie 

dat uitvoering in autonomie door de gemeenten tot een besparing kan leiden en daarover ook 
afspraken worden gemaakt 

• Dat daarbij wel gekeken dient te worden naar de wenselijkheid van de betreffende 
decentralisatie en de omvang van de besparing 

Overweegt 
• Dat er ten aanzien van de Wsw in het kader van de voorgenomen invoering van de Wet 

Werken naar Vermogen door het kabinet een reductie van de doelgroep wordt voorzien van 
90.000 naar 30.000 door de invoering van het concept beschut werken 

• Dat deze reductie beleidsmatig door de VNG niet wordt herkend als realistisch en niet te 
verifiëren valt door onafhankelijke bronnen 

• Dat de risico's voor deze operatie zowel voor de effecten op andere elementen van het 
arbeidsmarkt - inkomen en reïntegratie- als voor de toekomst van de sociale werkplaatsen 
niet of onvoldoende in kaart zijn gebracht 

• Dat de financiële risico's structureel bij de gemeenten komen te liggen 
• Dat de omvang van het herstructureringsfonds onvoldoende is om dit risico af te dekken en 

bovendien incidenteel van aard 

Spreekt uit: 
1. Dat de spanning tussen wenselijkheid en het risico waarmee de invoering van de 

decentralisatie inzake de Wsw gepaard gaat te groot is om er verantwoordelijkheid 
voor te willen en te kunnen dragen 

2. Zonder verdergaande financiële afspraken hieraan geen instemming kan worden 
verleend 

En verzoekt het bestuur het bestuursakkoord af te sluiten zonder het gedeelte over de wsw en over 
de wsw operatie de onderhandelingen met het kabinet te hervatten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 


