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Corsanummer: 
 
Van:                       fracties gemeenteraad Bloemendaal: GroenLinks, PvdA, 

 
Aan:              de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
 
Onderwerp:        signaal aan VNG en kabinet over de financiële complicaties van het bestuursakkoord 
 
Datum raad in openbare vergadering bijeen op 28 april 2011 
    
Constaterende/overwegende dat:  

• Op 21 april 2011 het bestuursakkoord is overeengekomen tussen dat het kabinet en VNG, 
Divosa en Cederis, waarbij wwb, wsw en wajong worden samengevoegd in een wet Werken 
naar Vermogen.  

• De gemeenten de zware verantwoordelijkheid krijgen voor de re-integratie van mensen met 
een wwb-, wsw- en wajong-uitkering.  

• Rekening gehouden moet worden met de afspraak uit het regeerakkoord dat bestaande wsw-
ers hun rechten behouden, maar dat tegelijk 2 miljard euro moet worden bezuinigd op de 
wwb, wsw en de wajong, waarbij ter compensatie een noodfonds van slechts 400 miljoen 
euro beschikbaar komt. 

• Er zo onvoldoende geld beschikbaar dreigt te komen voor re-integratie van wwb-ers en 
mensen in de wajong. 

• Ook de VNG hierover haar zorgen uitspreekt. 
• Het akkoord nog wel (in juni van dit jaar) voorgelegd wordt aan het ledencongres van de 

VNG. 
  
Van mening zijnde dat 
De financiele problematiek voortvloeiende uit het akkoord niet (zo) richting gemeente afgeschoven 
kan worden door de rijksoverheid. Zo komen extra taken naar de gemeenten zonder dat er extra 
budget beschikbaar gesteld wordt, terwijl de gemeenten toch al voor een zware ombuigingsoperatie 
staan. 
 
Verzoekt het college 
Er bij de VNG op aan te dringen een apart traject op te zetten waarin het financiële kader voor de Wet 
Werken naar Vermogen verder wordt uitgewerkt zodat zij ook in de uitvoering mogelijk wordt. 
  
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
 
R.W. Kruijswijk       Thera Wolf 
GroenLinks       PvdA 
__________________________________________________________________________________________ 
Besluit raad: 
 
Stemmen voor: 
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Stemmen tegen: 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van  
 
De Griffier,      De burgemeester, 
 
K.A. van der Pas      R.J.M. Nederveen 


