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Op woensdag 19 maart vonden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats en zijn
de lokale volksvertegenwoordigers gekozen. Alle gekozenen wacht een onmiskenbaar
belangrijke verantwoordelijkheid, waarbij we u allen veel succes toewensen. De naderende
decentralisaties en daarmee gepaard gaande bezuinigingen zullen het er niet gemakkelijker
op maken. Desondanks weten we ook dat het voeren van sociaal beleid afhangt van het
maken van de juiste keuzes. Uw keuzes zullen dan ook een groot verschil kunnen maken
voor brede groepen burgers, die het steeds moeilijker krijgen.

Meer dan ooit vragen wij uw dringende aandacht voor de sociale vraagstukken en problemen
waar gemeenten een grotere verantwoordelijkheid voor gaan dragen. We zien vanuit Lokaal
FNV namelijk dat:
«

900.000 burgers in Nederland werkloos zijn en we slechts 90.000 vacatures hebben;

«

mensen met een uitkering steeds vaker verplicht worden gesteld om te werken
zonder loon, met als gevolg verdringing van reguliere arbeid, ontduiking van het
minimumloon, ondermijning van goede arbeidsrechten en valse concurrentie;

«

de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking (waaronder de
240.000 Wajong'ers en 100.000 SW'ers) onzeker wordt door onder meer de
bevriezing en afbouw van de sociale werkplaatsen, nog voordat het duidelijk is hoe
zij op een verantwoorde wijze op een reguliere plek aan het werk komen;

«

ruim 656.000 huishoudens momenteel in armoede moeten leven, waaronder 384.000
kinderen;

«

minstens 800.000 burgers in de problemen dreigen te komen, door het ontbreken
van goede zorg.

We hechten als FNV dan ook veel belang aan sociaal lokaal beleid. Als leidraad hebben we
daartoe het Manifest Gemeenteraadsverkiezingen 2014 opgesteld (zie bijlage). Graag
brengen we het manifest hierbij (opnieuw) onder uw aandacht, met daarin de voornaamste
lokale problemen en oplossingsrichtingen rond de kernthema's werk, inkomen en zorg.
Thema's, waar gemeenten de komende tijd meer zeggenschap over krijgen.
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Met deze brief willen we onderstrepen dat uw besluitvorming het verschil zal kunnen maken
voor grote groepen mensen die de ondersteuning hard nodig hebben. We roepen u daarom
op om ook in uw gemeente in te zetten op koopkracht en echte banen. Als grootste
vakbeweging in Nederland zullen we met onze honderden actieve leden binnen onze
Lokaal FNV-groepen ook in de nieuwe bestuursperiode scherp blijven toezien op de lokale
besluitvorming en staan u graag bij als het gaat om het realiseren van sociaal beleid. FNV
Jong zal u ook nog schrijven over jeugdwerkloosheid, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt,
en de zoektermijn in de WWB. Voor het perspectief van onze jongeren raden we van harte
aan hier kennis van te nemen.

Met vriendelijke groet,

Ton Heerts
FNV-voorzitter
Bijlage: FNV Manifest Gemeenteraadsverkiezingen 2014.

