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Betreft: verzoek aan Eerste Kamer om de zorgplicht WSW niet te schrappen 

Geachte raadsleden, 

Op 24 juni aanstaande wordt het wetsvoorstel 'invoeringswet Participatiewet' in de Eerste 
Kamer behandeld. Het voornemen is om op deze dag voornoemde invoeringswet in 
stemming te brengen. 

Een onderdeel van deze Participatiewet, bestaat uit de Wet Sociale Werkvoorziening 
(WSW). In het voorstel wat op 24 juni in de Eerste Kamer in stemming wordt gebracht is de 
zorgplicht voor gemeenten (artikel 1, lid 3 van de WSW) geschrapt. Dit gaat lijnrecht in tegen 
alle toezeggingen van de staatssecretaris van SZW. Zij heeft meerdere malen, zowel 
mondeling als schriftelijk, toegezegd dat de rechten en plichten voor de zittende doelgroep 
worden gehandhaafd. Dit is ook overeengekomen in het Sociaal Akkoord. 

Gelet op de beleidsvrijheid die gemeenten hebben in het kader van de Participatiewet, in 
combinatie met het mogelijk verdwijnen van voornoemde zorgplicht en de negatieve 
financiële positie van veel SW-bedrijven, is het niet ondenkbaar dat mensen uit de doelgroep 
op straat komen te staan. De zorgplicht is juist in het leven geroepen om dit o.a. te 
voorkomen. 
Een alternatief op ander werk is voor deze groep bijna of niet haalbaar. Men heeft immers 
een dubbele handicap, een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt en is fysiek of mentaal 
beperkt. Het zinvol invulling geven aan je leven en het gevoel hebben dat je een steentje 
bijdraagt aan de samenleving, wordt door het schrappen van de zorgplicht voor deze groep 
mensen grotendeels onttrokken. 

Wij willen u vragen uw collega's, die namens uw partij in de Eerste Kamer zitting hebben, te 
laten pleiten voor het handhaven van de zorgplicht. 
Alvast bedankt voor uw reactie. 
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