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Stuknummer: 22.006844
Motie vreemd aan de orde van de dag.

Datum : 18-01-2022

Onderwerp : AOW niet loskoppelen van minimumloon.

De gemeenteraad van Schagen in vergadering bijeen op 15 
februari 2022

Constaterende dat:

» op blz. 23 van het regeerakkoord "Omzien naar elkaar, vooruitkijken 
naar de toekomst", gepresenteerd op 15 december 2021 en 
onderschreven door VVD, D66, CDA en CU, vermeldt "We verhogen 
het minimumloon stapsgewijs met 7,50Zo en houden de koppeling 
met de uitkeringen (behoudens de AOW) in stand om het 
bestaansminimum te verstevigen. We komen ouderen tegemoet via 
een hogere ouderen korting.";

* uitvoering van dit voornemen tot loskoppeling van de AOW met 
minimumloon en uitkeringen naar alle waarschijnlijkheid zal leiden 
tot koopkrachtdaling van AOW-gerechtigden alsmede zij die 
daarnaast een bescheiden pensioen genieten, waarvan duidelijk is 
dat deze laatste in de meeste gevallen al járen niet is geïndexeerd 
aan de koopkrachtontwikkeling.

Overwegende dat:

* de huidige AOW-uitkering anno 2022 juist gekoppeld is aan het 
minimumloon om een bestaansminimum te garanderen;

* dat loskoppeling van de AOW-uitkering van het minimumloon vrijwel 
zeker een verslechtering van de koopkracht van AOW-gerechtigden 
tot gevolg heeft, waardoor getwijfeld mag worden of nog wel sprake 
is van een reëel bestaansminimum;
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* in de gemeente Schagen zonder twijfel sprake is van een behoorlijke 
groep AOW-gerechtigden die daarnaast van een bescheiden 
pensioen moeten rondkomen en hun positie nu al vaak met zich 
meebrengt dat zij gebruik moeten maken van het bijzonder 
bijstandsbeleid van de gemeente Schagen;

Verzoekt het college:

1. er bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op aan te dringen 
het Kabinet Rutte IV duidelijk te maken dat de raad van de 
gemeente Schagen zich zorgen maakt over de positie van AOW- 
gerechtigden c.a. in de samenleving, als uitvoering wordt gegeven 
van het regeringsvoornemen de AOW los te koppelen van het 
minimumloon.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

Senioren Partij Schagen 

Perry Vriend
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regeerakkoord
en extra ALV van de VNG

Gemeenten 
in nood

Beste collega raadsleden,

Allereerst allemaal de beste wensen voor 2022! Natuurlijk voor iedereen per
soonlijk, maar natuurlijk ook voor onze gemeenten waarvoor we in de afgelo
pen vier jaar hard hebben gewerkt. En wij - of onze opvolgers na 16 maart - 
zullen nog stevig aan de bak moeten om ervoor te zorgen dat de gemeenten 
kunnen doen wat ze moeten en willen doen!

Het regeerakkoord vonden wij een forse teleurstelling, en we zijn dan ook heel 
blij dat er al op 13 januari een extra ledenvergadering van de VNG is!

Met vriendelijke groet,

Marijke, Vivianne en David van het actiecomité Raden in Verzet.

Belangrijke punten regeerakkoord

Extra kortingen op Jeugdzorg

Totaal onverwacht en tot grote schrik van heel gemeenteland houdt de nieuwe 
regering zich niet aan de afspraken die op basis van de arbitrage gemaakt wa
ren. De uitkomst van de arbitrage was dat er extra geld bij zou komen, waarna 
er op basis van hervormingen weer kortingen zouden komen, maar dan alleen 
als die hervormingen ertoe zouden leiden dat gemeenten met minder geld toe 
zouden kunnen. Nu staat er in het regeerakkoord dat op de jeugdzorg vanaf 
2024 100 miljoen en vanaf 2025 zelfs 500 miljoen structureel wordt gekort.
Dat betekent een enorme klap voor de jeugdzorg, en ook dat we als gemeen
ten niet afkomen van de bezuinigingen die zijn doorgevoerd om de jeugdzorg 
overeind te houden.



Opschalinqskortinq nog steeds niet van tafel

De opschalingskorting blijft bevroren op 300 miljoen euro voor de duur van dit 
kabinet. Dat betekent dat hij nog steeds niet van tafel is, en dat we vanaf 
2026 weer rekening moeten houden met de (oplopende) kortingen naar een 
miljard: vanaf 2026 een korting op het Gemeentefonds van 715 miljoen.

Aanzuigende werking abonnementstarief Wmo nog niet gecompenseerd

Er is wel afgesproken dat er een nieuwe eigen bijdrageregeling komt, maar het 
is nog helemaal onduidelijk of er compensatie komt voor de tekorten die we in
tussen hebben en die almaar groter worden!

Woninqbouwimpuls moeten gemeenten zelf betalen

Er komt een woningbouwimpuls van 1 miljard. Helaas is dat geen geld dat de 
gemeenten extra krijgen voor de woningbouw, maar een herschikking van geld 
uit het gemeentefonds. We krijgen dus allemaal een korting om de bijdragere
geling te betalen. Dat betekent nog minder ruimte om in de gemeente zelf te 
beslissen wat nodig is.

Volkshuisvestinqsfonds ook sigaar uit eigen doos

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de woningbouwimpuls: 600 miljoen die uit het 
gemeentefonds wordt gehaald om prioriteiten van het kabinet te betalen. 
Niemand is tegen een woningbouwimpuls of een volkshuisvestingsfonds, maar 
het betekent door de financiering wel dat in de ene gemeente de bibliotheken 
moeten sluiten om in een andere gemeente te kunnen bouwen!

Accres gemeenten en provincie

In de bijlage over de financiële gevolgen van het regeerakkoord is een oploop 
van het gemeenteaccres meegenomen. Die oogt voor de eerste járen redelijk, 
maar het is de vraag of het voldoende is om de gevolgen van de loon- en prijs
ontwikkelingen te kunnen bijhouden. Vanaf 2026 is het accres weer fors lager 
en met een terugkerende opschalingskorting zo goed als weg.

Extra ALV van de VNG

Oorspronkelijk bedoeld voor het bespreken van de herijking heeft de VNG voor 
13 januari een extra ledenvergadering uitgeschreven:

Agenda en stukken voor de ALV

Inmiddels heeft de VNG niet alleen voor de herijking maar ook voor de jeugd
zorg een resolutie uitgeschreven. Het dictum is als volgt:



Stelt de leden voor om:

De vormgeving van en besluitvorming over de Hervormingsagenda per heden op te schorten totdat 
er een principeafspraak is gemaakt met het nieuwe kabinet waarin zij erkent dat;
" de uitspraak van de Commissie van Wijzen ten volle zal worden gerespecteerd;
" de genoemde extra besparingen in het coalitieakkoord op geen enkele wijze ten koste zullen 

gaan van het voor kwetsbare jeugd beschikbaar gestelde budget;
" alle te treffen maatregelen vooraf financieel dienen te zijn gevalideerd en getoetst op hun uit- 

voeringsconsequenties en dienen bij te dragen aan betere jeugdhulp en een beter beheersbaar 
stelsel;

" de verantwoordelijkheid voor de 'extra' maatregelen uit het Regeerakkoord ad 500 mln bij het 
kabinet blijft maar wel wordt meegenomen in de context van de hervormingsagenda jeugd.

Het volledig uitvoeren van de uitspraak van de commissie van Wijzen houdt het volgende in:
“ De interbestuurlijke verhoudingen worden gerespecteerd en artikel 108 lid 3 Gemeentewet 

wordt onverkort toegepast. Dit betekent dat gemeenten gecompenseerd worden voor de feíte
lijke uitgaven in het kader van de Jeugdwet.

" De financiële taakstelling in de Hervormingsagenda moet voldoende onderbouwd zijn en aan
toonbaar op basis van monitoringafspraken tot daadwerkelijke kostenbesparingen leiden, 
waarbij rekenschap wordt gegeven van het effect van het financieel kader op de hulpverlening 
aan kwetsbare kinderen.

" De uitvoering van de Hervormingsagenda wordt gemonitord door een onafhankelijke commis
sie.

Pas als er over bovenstaande punten duidelijkheid is zullen wij als gemeenten verder gaan met de 
Hervormingsagenda. Dit is nodig om gezamenlijk als rijk, gemeenten en andere partners te komen 
tot kwalitatief betere jeugdhulp en een beheersbaar stelsel

Raden in Verzet vindt dit natuurlijk een uitstekende stap!

Uitvoering motie 'Zonder geld geen gemeenten'

We brengen onze motie weer in herinnering: hij werd ingediend door Zoeter- 
meer, Etten-Leur, Middelburg, Velsen, Houten, Laren, Leusden, Enkhuizen, 
Schouwen-Duiveland, Sint-Michielsgestel, Mook en Middelaar, Roermond, Ber
gen Op Zoom, Vught, Oldenzaal, Teylingen, Hillegom, Lisse en Oudewater en 
met 97,5507o van de stemmen werd hij aangenomen.

De aangenomen motie

Daarin staat nadrukkelijk dat de gemeenten structureel over voldoende midde
len moeten kunnen beschikken via het gemeentefonds, en dat de gemeenten 
sturingsmogelijkheden en bevoegdheden moeten hebben die bij hun taken en 
verantwoordelijkheden passen.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de gemeenten alleen worden gezien als 
uitvoeringsloket voor de landelijke overheid.



In de afgelopen periode zijn allerhande afspraken geschonden ook het trap-op- 
trap-af-principe is losgelaten, dus we zijn nog steeds van mening dat er echt 
een grote verandering moet komen in de verhouding tussen de landelijke over
heid en de gemeenten!

Tot slot

Wilt u in het vervolg direct onze voortgangsnotitie ontvangen (en niet alleen 
via uw griffie) dan kunt u zich melden via het formulier op onze website 
www.zoetermeer.nl/radeninverzet

Wij weten nog niet of we Raden in Verzet na de verkiezingen 
voortzetten.

Contact

Ons actiecomité bestaat uit

Marijke van der Meer 06 22 24 10 96 
Vivianne van Yperen 06 30 90 13 07 
David Weekenstroo 06 36 27 43 05

Ons mailadres: 
radeninverzet@qmail.com

Onze website:
www.zoetermeer.nl/radeninverzet

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze 
gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

dijden in Veewet
Gemeenten 

in nood
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