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Geacht college,

Bijgaand doen wij u de ‘Motie Steun WOZL’ toekomen die door de gemeenteraad 
van Landgraaf in zijn vergadering van 23 maart 201 7 met unanieme stemmen is 
aangenomen.
De gemeenteraad roept hiermee de Minister van SZW en de Tweede Kamer om 
met spoed de huidige verdeelsystematiek voor wat betreft het subsidiebedrag 
per arbeidsjaar Wsw meerjarig te herzien.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

de burgemde-secretaris,

R.J.H. VIec’ir. J.M.Qļ Rijvers

IBAN: NL03 BNCH 0285 01 80 1 9 
BIC: BNGHNL2G 
KvK-nummer: 14131528 Parkstad Limburg
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Motie steun WOZL

De Raad van Landgraaf in openbare vergadering bijeen op 23 maart 2017,

Gelet op het bepaalde in artikel 36 van het reglement van orde van de 
gemeente Landgraaf 2010;

Constaterende dat:
- De raad van de gemeente Kerkrade een motie met een vergelijkbare 

strekking heeft aangenomen;
- WOZL elk jaar weer forse inspanningen verricht om de tekorten terug te 

dringen;
- WOZL telkens weer wordt verrast met een nieuwe nadelige verdeelsyste

matiek zoals hogere subsidiekorting en lagere CAO compensatie;
- De regio Parkstad qua aantallen SW-mensen een uitzonderlijke positie in

neemt;
- Het subsidiebedrag per arbeidsjaar meerjarig fors lager is dan de oor

spronkelijk gecommuniceerde korting van C 500 per arbeidsjaar;
- Dit voor 2017 een nadelig financieel effect voor Landgraaf betekent van 

C 253.348;
- De vergoeding LPO de loonkostenstijging WSW, in tegenstelling tot eerde

re toezegging om de LPO te compenseren, maarten dele compenseert;
- Dit voor 2017 een nadelig financieel effect voor Landgraaf betekent van 

C 83.594;
- Elke korting per arbeidsjaar boven de C 1.000 WSW mensen buitenspel 

komen te staan en niet meer mee kunnen doen in onze participatiemaat
schappij (info WOZL);

- De WSW regeling een open eind regeling is;
- De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid adviseert om 

protest aan te tekenen.

Roept het college op:
Om de leden van de tweede kamer en de verantwoordelijke minister drin
gend te verzoeken om met spoed op te roepen om de huidige verdeelsys
tematiek voor wat betreft het subsidiebedrag per arbeidsjaar meerjarig te 
herzien;

- Om de politieke partijen te verzoeken om een herziening van het subsidie
bedrag per arbeidsjaar mee te nemen in de komende coalitie onderhande- 
lingen en op te nemen in het coalitieconvenant;

- Om met alle gemeenten in onze regio een gezamenlijke brief richting de 
tweede kamer te sturen waarin wordt uitgelegd waarom de huidige ver
deelsystematiek voor onze regio ontoereikend is en aandacht wordt ge
vraagd wordt om de bevriezing van het macro economisch budget los te 
laten en te kiezen voor een eerlijkere verdeelsystematiek;
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En gaat over tot de orde van de dag.
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