
25-5-2011 

Aan de gemeenteraden van de Nederlandse gemeenten, 
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Op verzoek van de gemeenteraad van Voorst breng ik graag bijgaande moties inzake het 
Bestuursakkoord Rijk en VNG onder de aandacht. 

Met vriendelijke groet, 
Hans Peet 
raadsgriffier gemeente Voorst 
tel (0571) 279 217 
mob (06) 21 8107 12 
fax (0571) 274 385 
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Dit e-mailbericht, inclusief eventuele bijlage(n), kan 
vertrouwelijke informatie bevatten. Indien dit e-mailbericht 
niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk doch 
dringend ons direct per e-mail of telefoon te informeren en 
de e-mail te verwijderen zonder openbaring, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden. 



CDA 

Motie 

Onderwerp: Geen extra taken zonder budget, geen beperking gemeentelijk armoedebeleid 

De raad van de gemeente Voorst in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2011, 

constaterende dat: 

• de regering voornemens is verschillende taken, waaronder de Wajong, Jeugdzorg, AWBZ en SW, 
over te hevelen naar gemeenten; 

• de regering tegelijkertijd van plan is fors te korten op het budget om werkzoekenden aan de slag te 
helpen (het re-integratiedeel van het Participatiebudget), namelijk van 46 miljoen naar 13 miljoen; 

• de regering voornemens is regels te stellen omtrent het armoedebeleid van gemeenten; 
• de gemeente als lid van de VNG de gelegenheid krijgt zich uit te spreken over het door de VNG on

dertekende bestuursakkoord met het Rijk; 

overweegt dat: 

• de extra taken zonder bijbehorend budget niet adequaat uitgevoerd kunnen worden door de ge
meenten; 

• het stellen van regels omtrent het gemeentelijk armoedebeleid een beperking van de gemeentelijke 
autonomie is; 

spreekt uit dat: 

• een overheveling van taken richting gemeenten zonder bijbehorend budget onaanvaardbaar is; 
• de gemeentelijke autonomie niet beperkt mag worden zoals de regering voornemens is te doen in 

de context van het armoedebeleid; 

draagt het college op: 

• dit standpunt actief uit te dragen; 
• niet akkoord te gaan met overheveling van taken richting gemeenten zonder bijbehorend budget; 
• niet akkoord te gaan met de inperking van de gemeentelijke autonomie; 
• in de ledenvergadering van de VNG op 8 juni 2011 niet in te stemmen met het tussen de VNG en het 

Rijk gesloten bestuursakkoord, maar in zijn geheel af te wijzen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ingediend op 23 mei 2011 te Twello, 

Bert Visser (PvdA/Groenlinks) _ 
Arend Jansen (CDA) 

De motie is aangenomen met 16 stemmen vóór (CDA, Gemeente Belangen, PvdA-Gr.oeRLinksrlibe0ttl:WfiBffen D66) 
eni stemmen tégen (WD) 



CDA 

Motie 

Onderwerp: Geen contractbreuk op de sociale werkvoorziening 

De raad van de gemeente Voorst in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2011, 

constaterende dat: 

• de rijksoverheid fors wil bezuinigen op de sociale werkvoorziening; 
• zij daarvoor tijdens het spel de regels wil veranderen; 
• als gevolg hiervan werknemers, waarmee bindende arbeidscontracten zijn afgesproken, buiten de 

rijksvergoeding vallen; 
• er geen sprake is van enig redelijke overgangsregeling; 
• dit financiële risico voor de gemeente is; 

overwegende dat: 

• dit van de rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid toe onbehoorlijk bestuur lijkt; 
• de financiële gevolgen voor de gemeente Voorst behoorlijk kunnen zijn; 

spreekt uit dat van de gemeente verwacht mag worden dat zij in het belang van al haar inwoners zich 
actief inzet voor handhaving van de principes van goed bestuur; 

draagt het college op om zich aan te sluiten bij het kort geding/proefproces dat de gemeenten Doetin-
chem, 's Hertogenbosch, Groningen, Leeuwarden, Pekela, Tiel en de brancheorganisatie Cedris tegen de 
rijksoverheid aanspannen wegens contractbreuk inzake haar voornemen met betrekking tot de wet 
sociale werkvoorziening; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ingediend op 23 mei 2011 te Twello, 

Bert Visser (PvdA/Groenlinks) 
Arend Jansen (CDA) -.--.̂  :? 
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De motie is aangenomen met 16 stemmen vóór (CDA, Gemeente Belangen, PvdA-ércÊhlmks, Liberaal2000 en 066) 
en 2 stemmen tégen (WD). 


