
Motie Prohef (2)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 17 december 2009,

constaterende dat

 de financiële positie van de gemeente Haarlem dwingt tot maatregelen; 
 de huidige WWB-uitkeringen uitgaven zijn waar geen enkele opbrengst tegenover staat; 
 de werkgelegenheid stimuleren met het oog op de financieel economische crisis dwingt tot 

nadenken over onorthodoxe maatregelen; 
 arbeid (te) duur is, de netto inkomsten omwille van het handhaven van de koopkracht zoveel 

mogelijk in stand moeten worden gehouden, de wig (werknemers + werkgeverspremies) de 
oorzaak is dat het werk geven zo duur is voor werkgevers; 

 het ondernemersrisico bij werk geven door de huidige wig zeer fors wordt verhoogd voor 
werkgevers; 

 het stimuleren van voormalige uitkeringsgerechtigden om werk te vinden beperkt wordt als 
volgens de regelingen de werknemer nooit meer betaald mag krijgen dan het minimumloon 
of de voormalige uitkering; 

overwegendedat

 een andere heffingsgrondslag voor de financiering van de sociale zekerheid het onderzoeken 
waard is; 

 de uitkeringen ook aangewend zouden kunnen worden om werkgevers lastenverlichting te 
geven als zij voormalige uitkeringsgerechtigden werk geven; 

 deze lastenverlichting bijdraagt aan het beperken van het ondernemersrisico, hetgeen in deze 
crisis uiterst gewenst is; 

 de werkgever in de gelegenheid moet worden gesteld met extra beloning de werknemer te 
stimuleren tot extra prestaties; 

 de loonsubsidies (deels) moeten worden terugbetaald als blijkt dat de werkgever extra bruto 
winst maakt; 

voorts overwegende dat met een uitgewerkt experimentvoorstel is na te gaan of

 bij werkgevers uitvoeringsbereidheid op basis van vrijwilligheid zou bestaan met een 
dergelijke regeling; 

 dit combineerbaar is met de bestaande regelingen; 
 er voldoende financiële ruimte beschikbaar blijft voor nieuwe instroom in de WWB; 

Verzoekt daarom het college

 een experimentvoorstel uit te laten werken; 
 hiertoe bescheiden budget ter beschikking te stellen zodat externe deskundigheid van 

prohef-deskundigen, van accountants en van juristen ingehuurd kunnen worden, naast de 
ambtelijke deskundigheid; 

 opdat de gemeenteraad tot een afgewogen oordeel kan komen of een experiment op grond 
van een dergelijk voorstel gewenst is,

en gaat over tot de orde van de dag.


