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Vraag:
In het voorlopig bestuursakkoord tussen VNG en kabinet zijn ook afspraken gemaakt over
bezuinigingen SWV.( Sociale Werk Voorziening )
De bedoeling is om uiteindelijk te bezuinigingen op SWV om een groot aantal van huidige gebruikers
van SWV werkplaatsen zoals ERGON te verplaatsen naar de reguliere arbeidsmarkt.
Hier is al grote weerstand bij grote gemeenten zoals Amsterdam en Utrecht.
Ook de enkele verantwoordelijke directeuren van deze instellingen hebben aangegeven dat dit zal
leiden tot slechte resultaten voor betreffende sociale zwakkeren.
Uiteindelijk lopen zij een groot risico om in de bijstand te belanden.
Tel hierbij op het gegeven dat de ERGON in eerder stadium de CAO lonen van nieuwe instromers
heeft moeten verlagen, althans dat was hun beleidskeuze waar wij helaas niets aan konden doen.
Opgeteld kan dit uiteindelijk leiden naar een situatie waar huidige werknemers verplicht moeten
uitstromen en in de bijstand belanden omdat werknemers echt niet zitten te wachten op deze categorie
mensen binnen hun bedrijf, uitzonderingen daar gelaten.
Anderzijds zullen instromers minder gaan verdienen. Dit is een zéér ongewenste situatie.
Nog los van de extra lasten voor de gemeente, er wordt namelijk verschoven van landelijke- naar
gemeentelijke verantwoordelijkheid en dit met minder subsidiestromen.
Uiteindelijk zijn de meest kwetsbare werknemers het kind van de rekening en dat onder het VVD
credo:…” het benutten van talenten”…, het is maar dat men er een etiket op plakt om het positiever te
brengen dan het in werkelijkheid is!
De feitelijke vragen:
1.
Welk standpunt neemt het college in t.a.v. het voorstel van mevr. Jorritsma als voorzitter van
de VNG?
2.
Op welke wijze en bewoordingen gaat het college dit collegestandpunt uitdragen naar de
VNG?
3.
Is het college van mening dat mocht er geen meerderheid zijn voor het voorstel van de
voorzitter van de VNG het draagvlak voor haar toekomstig functioneren ontbreekt?
4.
Mocht dit beleidsvoorstel landelijk toch worden aangenomen, wat zijn dan de sociale gevolgen
voor de ERGON medewerkers en wat zijn de financiële consequenties voor onze gemeente?
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