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PvdA-fractie roept College Hellendoorn op om woensdag 8 juni tijdens het VNG-congres 
alsnog tegen het Bestuursakkoord te stemmen. 
Op 24 mei jl. is er in de gemeenteraad van Hellendoorn gesproken over de opstelling van de gemeente 
Hellendoorn tijdens het VNG-congres bij de stemming over het bestuursakkoord. De PvdA en een 
aantal andere oppositiepartijen wezen het akkoord af. De meerderheid koos in navolging van het 
college voor een Ja, mits-opstelling. De mits was met name gericht op het standpunt van het kabinet 
inzake de afslanking van de sociale werkplaatsen, de Wet Werken naar Vermogen. 
Nu het kabinet vasthoudt aan haar eerder ingekomen standpunt en de VNG haar doelstelling niet 
heeft bereikt, roep de fractie van de PvdA het college op om alsnog tegen te stemmen. Immers, de 
mits is niet gehonoreerd. 

De fractie van de PvdA had verwacht dat het college inmiddels de raad geïnformeerd zou hebben over 
haar definitieve standpunt. Nu dit niet het geval is, roept de PvdA het college op om in navolging van 
een groot aantal andere Twentse gemeenten, waaronder de buurgemeenten Rijssen-Holten en Wierden 
het bestuursakkoord af te wijzen. 
Overigens richt de kritiek van de PvdA zich niet alleen op de afslanking van de sociale werkplaatsen. 
Natuurlijk is de fractie van mening dat het niet reëel is te verwachten dat dit zonder ontslagen 
gerealiseerd kan worden en acht zij het ook niet reëel dat 70 % van het huidige personeelsbestand een 
reguliere baan zal kunnen vinden. De kritiek van de PvdA richt zich ook op de andere maatregelen, de 
hele Wet Werken naar Vermogen is nog onvoldragen en de randvoorwaarden ontbreken. Niet alleen de 
besparingen op de Wsw, maar ook op de Wajong zijn te groot en er liggen ook geen afspraken met 
sociale partners om voldoende banen te scheppen voor arbeidsgehandicapten. 



Ook de bezuinigingen op de PGB's zullen van grote invloed zijn op de Wmo-budgetten van de gemeente. 
Hellendoorn is nog altijd nadeelgemeente en door de vermindering van de PGB's zal het beroep op de 
Wmo alleen maar toenemen. De gevolgen hiervan zijn nog op geen enkele wijze meegenomen. 

De financiële risico's voor de gemeenten zijn naar de mening van de PvdA-fractie dan ook veel te groot 
en de plannen zijn in de huidige vorm ook onuitvoerbaar. Berekeningen zowel van Cedris als de VNG 
tonen dit ook aan, maar helaas blijft het kabinet bij haar eigen berekeningen en bezuinigingen. 
Er dreigen op deze manier grote groepen mensen (Wsw'ers, Wajongers, arbeidsgehandicapten), maar 
ook voor andere mensen die afhankelijk zijn van reïntegratie in de knel te komen. 
De PvdA Hellendoorn pleit voor structurele, goede oplossingen voor de bezuinigingsdoelstellingen en 
wijst deze ad-hoc lapmiddelen van de hand. 

Noot voor de redactie: Voor inlichtingen kunt u terecht bij Wilma Paalman-Vloedgraven, fractievoorzitter PvdA 
Hellendoorn (telefoon: 0548 681329 of 06 10036869, email: wpaalmanvloedgraven@gmaii.com). 
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Pim, 
Zou je bijgaande oproep en tevens persbericht willen sturen naar het college en alle raads- en 
commissieleden. 
Groet, alvast bedankt, 
Wilma Paalman 
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