AMENDEMENT nr.:

D66

CDA

/_£• 2

datum raadsvergadering:

ONAFHANKELIJK!

aangenomen/ verworpen Aangetrokken

Amendement
De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 20 oktober 2014;
gelezen het raadsvoorstel nummer RB14.0117 agendapunt 18 Voorstel tot het vaststellen van de
Afstemmingsverordening Participatiewet;

besluit:
Artikel 4.1, 2 streepje van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:
e

"bereid zijn om te verhuizen, indien het college is gebleken dat er geen andere mogelijkheid is voor
het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid,
en de belanghebbende een arbeidsovereenkomst met een duur van tenminste een jaar en netto
beloning die ten minste gelijk is aan de voor de belanghebbende geldende bijstandsnorm, kan
aangaan (artikel 18, vierde lid, onderdeel e, van de wet)."
te vervangen door
"bereid zijn om re verhuizen, indien het college is gebleken dat er geen andere mogelijkheid is voor
het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid,
en de belanghebbende een arbeidsovereenkomst met een duur van tenminste een jaar en netto
beloning die ten minste gelijk is aan 120 % van de voor de belanghebbende geldende bijstandsnorm,
kan aangaan (artikel 18, vierde lid, onderdeel e, van de wet)."
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Toelichting:
Vanuit de visie dat in een vitale samenleving eenieder mede verantwoordelijkheid is vooreen
inclusieve samenleving waaraan iedereen naar eigen vermogen zijn of haar steentje bijdraagt zijn wij
er voorstander van dat werk gaat voor een uitkering. Echter, om iemand op te leggen dat hij/zij moet
verhuizen, moet hij/zij er dan na de verhuizing zelf financieel ook wel op vooruitgaan. Temeer omdat
de kosten voor de verhuizing door de betrokkene zelf gedragen zullen moeten worden en een
inkomen op bijstandsniveau nauwelijks tot geen ruimte laat om deze kosten te dragen, vinden wij
het niet reëel om iemand te verplichten te verhuizen voor een inkomen waardoor hij/zij nog steeds
tot de minima behoort.

