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Ondenruerp: indienen van een amendement in de zin van
artikel 36 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad 2013.

Datum: 1juni2O17
Het amendement wordt ingediend door: Henk van Eck (Dorpspartij)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vezoek om het volgende amendement voor behandeling aan de raad voor te leggen
"De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
ln vergadering b'rjeen op 1 juni2017

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2017 , inzake
zienswijze op het ondernemingsplan van Senzer , agendapunt nr. 16;
Ovenruegende dat:
- Wij een aanpassing willen op de stelling dat we het niet eens zijn met het criterium dat
mensen die meer dan 4 uur vrijwilligerswerk kunnen doen en 1 uur goed geconcentreerd

kunnen zijn automatisch over moeten gaan naar bemiddeling naar betaald werk.
- Wij van mening zijn dat hier goed gekeken moet worden dat hier ,,maatwerk" voor
verricht moet worden omdat niet iedereen gezien hun klachten of leeftijd in reële zin
gezien in aanmerking komt voor uitstroom. Maar dat vrijwilligerswerk wel een goed
alternatief is om te kunnen blijven participeren in het maatschappelijk leven.
- W'rj van mening zijn dat dit een belemmerende werking heeft voor het verrichten van

vrijwilligerswerk door deze doelgroep wat consequenties heeft zowel voor de personen
zelf als voor verenigingen waarbij vrijwilligers af zullen gaan haken
-Dit nu onvoldoende in de zienswijze veruvoord is,
Besluit:
Het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit als
volgt te wijzigen:

- De tekst ,,Er zijn inwoners die niet of nauwelijks teruggeleid kunnen worden naar werh
maar in het vrijwilligerswerk blijven hangen. Deze mensen moeten niet dusdanig onder
druk komen te staan en moeten niet altijd te worden verplicht tot sollicitatie. Daarin moet
ruimte voor maatwerk zijn."

Te

wijzigen in : We zijn het niet eens met het criterium dat mensen die meer dan 4 uur

vrijwilligerswerk kunnen doen en 1 uur goed geconcentreerd kunnen zijn automatisch
over moeten gaan naar bemiddeling naar betaald werk. Hierin moet maatwerk verricht
worden omdat uitstroom gezien de klachten of gezien de leeftijdsfactor niet altijd mogelijk
is. Deze mensen moeten niet dusdanig onder druk komen te staan en moeten niet altijd
te worden verplicht tot sollicitatie.
Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,
Dorpspartij
Besluit van de raad:
O: het amendement is door de raad overgenomen.
O: het amendement is door de raad niet overgenomen
O: het amendement is gewijzigd overgenomen

De raadsgriffier,

