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Gemeentebestuur Hellendoorn - Motie raad gemeente De Ronde Venen over 
Bestuursakkoord 

Van: "Nanda Verveen" <n.verveen@derondevenen.nl> 
Aan: <bestuursbureau@vng.nl> 
Datum: 31-5-2011 12:09 
Onderwerp: Motie raad gemeente De Ronde Venen over Bestuursakkoord 
Bijlagen: Document_1.pdf 

Geacht bestuur, 

GEMEENTE HELLENDOORN" 

Betond.: ^ I&Afits 

HEI 2011 

A/HSiuk ITrefw.: I&3AAS ^ 
Werknr.. 

Archief D / N. teeks / ¥I Verin: 

Graag brengen wij u op de hoogte van - en vragen uw aandacht voor - de motie die de raad van de gemeente De 
Ronde Venen op 26 mei jl. unaniem heeft aangenomen ten aanzien van het Bestuursakkoord. 

Door middel van de motie spreekt de raad uit dat: 
- een overheveling van deze taken aan gemeenten, zonder dat duidelijk is dat voor de uitvoering van deze taken 
voldoende financiële middelen beschikbaar komen en dat in de huidige precaire financiële omstandigheden van 
de gemeente, niet gewenst is 
- de decentralisatie van deze taken aan gemeenten zonder de benodigde financiële middelen directe gevolgen 
heeft voor de meest kwetsbaren in onze gemeente, en dat dit ook een ongewenst effect is 

En draagt het college op: 
- dit standpunt actief uit te dragen 
- niet akkoord te gaan met een overheveling van nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt als 
(delen van) andere regelingen blijven bestaan 
- in de VNG uit te dragen om het concept-bestuursakkoord niet te tekenen voordat in dat akkoord aan 
bovenstaande punten recht wordt gedaan 
- op 8 juni a.s. op de VNG-ledenvergadering als gemeente aanwezig te zijn en tegen het bestuursakkoord te 
stemmen 

De volledige motie treft u aan in de bijlage. Een afschrift van deze e-mail wordt tevens verzonden aan alle 
gemeenten. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van Burgemeester en Wethouders, 11 I N « 0 6 3 7 2 

Nanda Verveen 
Medewerker Bestuurszaken 
0297-291675 
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Raadsvergadering d.d. 26 mei 2011 

Overwegende dat; 

- de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onlangs met de onderhandelaars van het Rijk, 
provincies en waterschappen een voorlopig bestuursakkoord heeft gesloten, 

- op 8 juni a.s. op de VNG-ledenvergadering dit bestuursakkoord in stemming wordt gebracht en de 
418 gemeenten, waaronder onze gemeente De Ronde Venen, bepalen of het akkoord doorgang 
kan vinden. 

- in dit akkoord afspraken zijn gemaakt over een nieuwe taakverdeling tussen de verscMtende 
overheden en de financiering daarvan. Waarbij onder masr over de verantwoordelijkheid voor de 
nieuwe Wet Werken Naar Vermogen' (WWNV), de jeugdzorg en het onderdes! 'dagbegeletding' 
uit de AWBZ. De WWNV wordt gezien als de vervanger van de huidige veelheid aan wetgeving 
(WSW, WW8, ÏÖAZ: IÖAW, Wajong, WU). 

- mét het ter besluitvorming voorgedragen bestuursakkoord bepaald wordt dat de gemeenten onder 
meer de verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering vm de nieuwe WWNV, de jeugdzorg en 
het onderdeel 'dagbegeleiöing' uit de AWBZ en e«n maximering aan het gemaenteSijke 
armoedebeleid. 

- de decentralisatie van taken van de rijksoverheid naar gemeenten in veel gevallen geen slechte 
zaak is, mits voor de uitvoering van nieuwe wetgeving gemeenten door het rijk voldoende 
financiële middelen beschikbaar worden gesteld, 

- de bundeling van de Wajong-uitkering voor jonggehandicapten, de bijstand en sociale 
werkplaatsen, is uitgesteld tot 2013, waardoor onduidelijk is of de bestaande wetgeving in kader 
van WWB, WIJ, WSW m Wajong gehes' of gedeeltelijk zullen opgaan in één regeling voorde 
onderkant van de arbeidsmarkt en dat de financiële middelen vrijvallen tb.v. de WWNV. 

- de regering echter een bezuiniging toepast, van groot €1,8 mrd en daarmee de financiële risico's 
eenzijdig neerlegt bij de gemeenten. Dit terwijl duidelijk is dat de opgave voor re-integratie op de 
arbeidsmarkt de komende jaren alteen maar zal toenemen. 

- dit grote financiële risico's met zich mee brengt voor heel veel gemeenten, waar ai zwaar moet 
worden bezuinigd óp de organisatie en allerlei voorzieningen: om de financiële huishouding weer 
op orde te krijgen 



- dit negative gevolgen dreigt te zulien hebben voor de meest kwetsbare groepen in onze 
samenleving, terwijl de ovsrheid er o.i. juist is om deze groep mensen in bescherming te nemen.. 

De raad van de gemeente De Ronde Venen, in vergadering bjjeen op 26 mei 2011, gelezen 
bovengenoemde overwegingen inzake het voorlopige bestuursakkoord dat ter besluitvorming wordt 
voorgelegd aan de VNG-lederrraad van 8 juni 2011; 

Spreekt utt dat: 

* een overheveling van deze taken aan gemannten, zonder dat duidelijk ss dat voor ds uitvoering 
van daze taken voldoende financiële middelen beschikbaar komen en dat in de huidige precaire 
financiële omstandigheden van gemeente, niet gewenst is 

» de decentralisatie van deze taken aan gemeenten zonder de benodigde financiëie middelen 
directe gevolgen heef! voorde meest kwetsbaren in onze gemeente, en dat ook dit een 
ongewenste effect is 

draagt het college op : 

* dit standpunt actief utt te dragen 
» niet akkoord te gaan met een overheveling van nieuwe regeling voor de onderkant van de 

arbeidsmarkt ais (delen van) andere regelingen hHjvert bestaan 

* 'm de VNG uit te dragen om het concept-bestuursakkoord niet te tekenen voordat in dat akkoord 
aan bovenstaande punten recht wordt gedaan 

* 8 Juni a.s. op de VNG-ledenvergaderlng ais gemeente aanwezig te zijn en tegen het 
bestuursakkoord te stemmen. 

en gaat over tot de orde van de dag 
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