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Amendement voor de raadsvergadering van 4 juli 201 7

Agendapunt : 19

Onderwerp : Re-integratieverordening en verordening Loonkostensubsidieverordeningen

Aan de raad,

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen.

Overwegende dat:
In artikel 2 lid 3 van de re-integratieverordening een inkomens- en vermogensgrens 

worden gehanteerd.
Dat in de toelichting op dit artikel duidelijk wordt vermeld dat dit een specifieke 
regeling is die gebaseerd is op politieke overwegingen.
Dat deze politieke overwegingen alleen kijken naar de directe financiële gevolgen. 
Het doel van deze verordening is om mensen weer aan het werk te helpen.
Het daarbij niet uit zou hoeven maken of deze personen toevallig ook nog een groot 
vermogen hebben dat zij bijvoorbeeld net geërfd hebben.
Dit beleid kan zorgen voor kosten op de lange termijn aangezien mensen die eerst 
hun vermogen moeten opeten voordat zij weer aan het werk worden geholpen 
lastiger aan een baan komen dan als direct actie wordt ondernomen.

stellen ondergetekenden voor het bij het voorstel behorende
ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: Artikel 2 lid 3 van de re-integratieverordening te
schrappen.

Namens de fractie van de Socialistische Partij, 
Jan-Pjotr Komen

Toelichting:
Amendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig concept-besluit naar de vorm geschikt om 
daarin direct te worden opgenomen. Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig 
amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop 
het betrekking heeft (art. 1 onder d en e Reglement van orde raad(RvO).
Procedure:
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schríftelijk 
bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van 
het voorgestelde -oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. Intrekking, door 
de indiener(s), van het (sub) amendement is mogelijk, totdat de besluitvorming door de raad heeft 
plaatsgevonden, (art. 35 RvO).


