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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35350 B  
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging 
samenhangende met de Najaarsnota) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 19 december 2019 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.   
 
Aangenomen amendement 
 
Artikel 3 
Begrotingsstaat artikel 1 gemeentefonds 
8  9 (Bruins c.s.) over budget voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het VSO 
en PrO  
 
In 2018 is bij de Algemene Politieke Beschouwingen een motie van de leden Segers, 
Dijkhoff, Van Haersma Buma en Pechtold aangenomen op grond waarvan € 17 miljoen 
beschikbaar kwam voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het 
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO).1 Deze middelen zijn 
via een decentralisatie-uitkering ter beschikking gesteld aan de 35 centrumgemeenten van 
de arbeidsmarktregio’s. Dit amendement heeft tot doel om de impuls 
baankansen kwetsbare jongeren met een jaar te verlengen, door opnieuw een budget ter 
beschikking te stellen voor extra arbeidstoeleiding en begeleiding van PrO/VSO-
leerlingen in het schooljaar 2020/2021.  
Op veel plekken is inmiddels een regionale infrastructuur met waardevolle expertise 
opgebouwd, die we met de inzet van deze middelen verder willen versterken. De middelen 
gaan net als bij de vorige impuls naar centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s voor 
betere samenwerking en verbindingen tussen VSO/PrO-scholen, gemeenten en  bedrijven 
en instellingen, zodat zij een sluitende aanpak creëren gericht op duurzame banen. Deze 
partijen geven in afstemming met elkaar vorm en inhoud aan de genoemde 

                                                
1 Kamerstukken II 2018/19, 35000, nr. 25. 
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impuls. Dekking wordt gevonden uit de bij de tweede suppletoire SZW-begroting 2019 
ingeleverde onderuitputting op de sectorplannen op artikel 2 Bijstand, Participatiewet en 
Toeslagenwet van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (XV). De middelen worden via een decentralisatie-uitkering 
naar de 35 centrumgemeenten overgemaakt. 
Met algemene stemmen aangenomen.  
 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel 3 
Begrotingsstaat artikel 1 gemeentefonds 
3  4 (Jasper van Dijk en Renkema) over continuering beschut werk bonus 
 
Met dit amendement willen de indieners de beschut werk bonus continueren. Beschut werk 
is voor diegene die dat het hardst nodig hebben. De gerealiseerde beschutte werkplekken 
blijven echter ver achter bij de streefcijfers. Een reden voor de terughoudendheid van 
gemeenten ligt in het feit dat de beschut werk bonus afloopt per 2020. De indieners vinden 
het wenselijk dat de beschut werk bonus wordt gecontinueerd in 2020 en willen dat er 
volgend jaar toegewerkt wordt naar een structurele financiering. Voor de beschut werk 
bonus 2020 willen de indieners 16,5 miljoen euro gebruiken uit het begrotingsoverschot. 
Het geld kan nog dit jaar via het gemeentefonds weggezet worden. De indieners willen dat 
de beschut werk bonus over de gemeenten wordt verdeeld naar rato van het aantal 
gerealiseerde beschut werk plekken. De indieners zijn van mening dat het eerlijker is 
richting gemeenten die hard hun best doen om beschutte werkplekken te realiseren, als zij 
hier daadwerkelijk voor beloond worden. Daarom wordt bij de verdeel systematiek het 
aantal daadwerkelijk gerealiseerde beschut werk plekken maatgevend voor de beschut 
werk bonus. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, PVV en FVD. 
 
 
Artikel 3 
Begrotingsstaat artikel 1 gemeentefonds 
6  7 (Jasper van Dijk en Alkaya) over een nieuwjaarsgift voor huishoudens in armoede 
 
Terwijl het begrotingsoverschot 10 miljard euro bedraagt, leven in Nederland 584.000 
huishoudens in armoede. Daaronder bevinden zich ruim 260.000 kinderen. Het CBS 
constateerde onlangs dat het risico op armoede niet is afgenomen ten opzichte van vorig 
jaar. Er is dus feitelijk geen vooruitgang geboekt.  
 
Dit amendement maakt eenmalig 300 miljoen euro uit het begrotingsoverschot over naar 
het gemeentefonds teneinde alle gezinnen die in armoede leven via de gemeente een 
eindejaarsgift van 500 euro te geven.  
 
Indieners willen dat naast deze incidentele eindejaarsgift in 2020 wordt toegewerkt naar 
een structurele oplossing. Dat kan door het verhogen van het minimumloon en de daaraan 
gekoppelde uitkeringen. In afwachting van deze structurele oplossing wordt met dit 
amendement alvast een handreiking gedaan naar de gezinnen in armoede. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS en PVV. 
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