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Motie weeffout in sociale werkvoorziening

~ : 2 FEB 2017

Geacht college,

De gemeenteraad van Leudal heeft een motie aangenomen inzake een weeffout met betrekking
tot de sociale werkvoorziening. Door middel van deze brief stellen wij u op de hoogte van de
inhoud van deze motie.
Motie
De gemeenteraad van Leudal heeft gesteld dat:
•
•
•
•

•

werknemers die per 1 januari 2015 aangesteld waren in een sw-contract, tot het bereiken
van de AOW-leeftijd hun rechten uit hun aanstelling blijven behouden;
gemeenten verantwoordelijk zijn voor het betalen van de loonkosten van de sociale
werkvoorziening;
gemeenten hiervoor een Wsw-subsidie van het Rijk krijgen;
de Wsw-subsidie per arbeidsjaar de komende jaren afneemt terwijl
gemeenten geen vrijheid hebben om te sturen op de CAO-loonkosten van de Wswmedewerkers;
daarnaast de Wsw-subsidie een afbouw kent op basis van een
genormeerde afbouw van het zittend bestand welke niet overeenkomt met de Leudalse
werkelijkheid.

De gemeenteraad vindt dat:
•
•
•

er op dit punt een weeffout in de participatiewet zit die evident onredelijk is;
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient te zorgen voor een
structurele verhoging van de Wsw-subsidie per arbeidsplaats;
fracties (via eigen partijlijnen) invloed kunnen uitoefenen om de
staatssecretaris te bewegen de weeffout te herstellen.
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Oproep
Deze onredelijkheid in de participatiewet dient onder de aandacht te worden gebracht van de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij stellen voor om met de
deelnemende gemeenten aan Westrom en De Risse als collectief op te treden en de
staatssecretaris op te roepen deze fout te herstellen.
Graag vernemen wij van u wat uw standpunt is ten aanzien van deze motie.
Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Leudal
afdelingshoofd Dienstverlening (bij afwezigheid)
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v'trs. L.A.M. Jeurninck
afdelinqshoofd Bedrijfsvoering

