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Denekamp, 3 Q MEI 2011 

Geacht presidium, 

De gemeenteraad van Dinkelland heeft in zijn vergadering van 24 mei 2011 de bijgevoegde motie met 
als onderwerp "Bestuursakkoord Rijk-VNG" aangenomen en zijn presidium opgedragen deze 
ondermeer naar u te zenden. 

Hoogachtend, 

Het presidium van de gemeenteraad van Dinkelland, 
Namens-dezen, 

Mr. OJ.RJ. Huitema 

Afschrift aan: griffie 
Ontw: Ik, coli: 
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MOTIE motie aangenomen met 
Raadsvergadering 24 mei 2011 19 stemmen voor (PvdA, 
Onderwerp: BestuursakkoordRijk-VNG LD, CDA) en 2 stemmen 
Agendapunt: 5 tegen (WD) 
Indiener: PvdA, Lokaal Dinkelland 

De raad van de gemeente Dinkelland 

In vergadering bijeen op 24 mei 2011 

Overwegende 

Dat op 8 juni 2011 van de gemeentebesturen wordt gevraagd in te stemmen met het 
onderhandelaarsakkoord voor het bestuursakkoord 2011-2015 tussen Rijk, IPO, VNG en 
UvW, zoals dat aan de gemeentebesturen is voorgelegd; 

Dat in dit onderhandelaarsakkoord ondermeer is opgenomen dat op de beleidsterreinen 
werken naar vermogen, begeleiding AWBZ en jeugdzorg decentralisaties plaatsvinden naar 
de gemeenten; 

Dat bij decentralisatie van beleidsterreinen de beleidsvrijheid van de gemeentebesturen ten 
aanzien van de uitvoering van die taken van groot belang is; 

Dat de regering voornemens is om fors te korten op de sociale werkvoorziening hetgeen 
voor Dinkelland ingrijpende gevolgen heeft voor de financiering van haar Wsw-taak en voor 
het Werkvoorzieningschap Oost Twente en voor Top Craft; 

Dat door deze maatregelen het aantal uitkeringsgerechtigden (Wwb) zal stijgen; 

Dat voor de raad van de gemeente Dinkelland op dit moment de financiële gevolgen en 
risico's van het voorliggende onderhandelaarsakkoord niet zijn te overzien; 

Dat de hierboven geformuleerde zorgen breed worden gedeeld in de kring van de 
Nederlandse gemeenten 

Spreekt uit 

Dat het gezien deze onzekerheden en risico's niet verstandig en niet verantwoord is met het 
nu voorliggende onderhandelaarsakkoord in te stemmen; 

Dat gemeentelijk autonomie een voorwaarde is voor een goede uitvoering van die taken; 

Dat de VNG als vertegenwoordigster van de Nederlandse gemeenten opnieuw met het Rijk 
moet gaan onderhandelen over de sociale paragraaf 

En draagt het college op 

I. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni 2011 het bovenstaande te 
verwoorden en: 
-ofwel tegen het nu voorliggende onderhandelaarsakkoord te stemmen, 



-ofwel voor te stemmen onder de voorwaarde dat de bovengenoemde vaststellingen in 
voldoende mate worden weggenomen; 
-ofwel in te stemmen met het aanhouden van de besluitvorming en met heronderhandeling 
met de regering; 

I I . Deze motie ter kennis te brengen van de raden van de Twentse gemeenten en aan het 
DB van de Regio Twente en zich ervoor in te spannen dat de Twentse gemeenten met 
betrekking tot dit onderwerp samen optrekken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Dinkelland, 24 mei 2011 

PvdA-fractie, J. ter Schegget 
Lokaal Dinkelland-fractie, GJ.M. Scholten-Heupink 


