
Motie: beschutte werkplekken 

ingediend door: afdeling Den Haag 

 

De politieke ledenraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 19 september 2015 te 

Utrecht, 

 

Constaterende dat: 

- Met de Participatiewet wordt beoogd om op termijn 30.000 beschutte werkplekken te realiseren 

voor de aller kwetsbaarsten op de arbeidsmarkt, te beginnen met 1.600 plekken in 2015.  

- gemeenten met de inwerkingtreding van de Participatiewet verantwoordelijk zijn voor de realisatie 

van deze beschutte werkplekken; 

- tot op heden volgens brancheorganisatie Cedris deze beschutte werkplekken nauwelijks van de 

grond komen en er in 2015 maximaal 100 (!) zullen worden gerealiseerd; 

 

Overwegende dat: 

- gemeenten in het Participatiebudget middelen krijgen voor het realiseren van beschutte 

werkplekken, maar deze middelen niet specifiek voor dit doel zijn geoormerkt, waardoor gemeenten 

de beleidsvrijheid hebben om geen beschut werk te realiseren; 

- de realisatie van beschutte werkplekken voor gemeenten relatief duur is ten opzichte van andere 

re-integratie inzet en gemeenten zo geen financiële prikkel hebben om dit beschut werk te 

realiseren; 

- er door de cumulatief 100 mln extra beschikbaar gesteld in de begroting SZW voor 2016-2020 meer 

financiële ruimte ontstaat om deze beschutte werkplekken te realiseren, maar beschut werk voor 

gemeenten relatief onaantrekkelijk blijft  en de beleidsvrijheid om af te wijken in stand blijft ; 

 

roept de Tweede Kamerfractie van de PvdA op zich in te zetten om de middelen voor beschut werk in 

het Participatiebudget met ingang van 1 januari 2016 te oormerken voor enkel het realiseren van 

beschutte werkplekken voor de aller kwetsbaarsten op de arbeidsmarkt . 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

(aangenomen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motie opvang vluchtelingen 

ingediend door: afdeling Den Haag 

De politieke ledenraad van de PvdA, in vergadering bijeen op 19 september 2015 te Utrecht,  

Constaterende dat, 

- Nederland en Europa op dit moment te maken hebben met een grote stroom vluchtelingen, 

die op de vlucht zijn voor oorlog en onderdrukking in het Midden-Oosten en de Hoorn van 

Afrika; 

- De aanmeld- en opvangcentra van het COA erg vol zitten; 

- het COA moeite heeft met het vinden van (maatschappelijk draagvlak voor) nieuwe 

opvangcentra voor vluchtelingen. 

Overwegende dat,  

- De politieke ledenraad van de PvdA zich, uit solidariteit, wil inzetten voor een humaan 

asielbeleid en dit kracht bij wil zetten door een oproep aan de burgemeesters van gemeentes 

in Nederland; 

- Er in sommige gemeentes sprake is van leegstand van kantoorpanden, die met enkele 

aanpassingen gebruikt kunnen worden als opvanglocatie; 

- Goede opvanglocaties voor vluchtelingen eerlijk over Nederland verdeeld dienen te worden 

en tevens deel uitmaken van een humaan asielbeleid, 

Roept alle burgemeesters in Nederland op hun actieve medewerking te verlenen bij het vinden en 

creëren van nieuwe opvanglocaties in hun gemeente, en gaat over tot de orde van de dag.  

 

(aangenomen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motie: Vluchtelingencrisis, recht en respect voor ieder mens 

Ingediend door: afdeling Den Haag 

 

Politieke ledenraad van de Partij van de Arbeid op 19 september 2015 te Utrecht bijeen  

 

Constaterende dat: 

 Mannen, vrouwen en kinderen moeten vluchten vanwege burgeroorlog, onderdrukking en 
geweld uit landen als Irak, Eritrea en Syrië op zoek naar een veilige haven;  

 Het vluchten onzekerheid, angst en kwetsbaarheid tot gevolg heeft door het verlies van 
dierbaren: vluchtelingen laten heel veel achter en raken zoveel kwijt; 

 Soms de wanhoop en radeloosheid bij vluchtelingen de overhand krijgt door alles wat zij 
hebben meegemaakt, en doordat zij een onzekere toekomst tegemoet gaan. 

 

Overwegende dat: 

 Syrië nu ruim vier jaar geteisterd wordt door burgeroorlog en geweld met ruim 
tweehonderdduizend slachtoffers en enkele miljoenen mannen vrouwen en kinderen die op 
de vlucht zijn geslagen; 

 De vluchtelingenkampen in de buurlanden van Syrië overvol zijn en dat veel gezinnen 
gedwongen enkele jaren in deze overvolle kampen verblijven, waar een tekort is aan 
primaire behoeftes als voedsel en medicijnen;  

 De foto van Aylan Kurdi, de Syrische peuter die dood op het Turkse strand lag, ons des te 
meer heeft doen beseffen wat voor tragedie er eigenlijk plaatsvindt en dat wij onze ogen 
voor die tragedie mogen sluiten.  

 

In aanmerking nemende dat: 

 Geert Wilders nu weer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een haatzaaiende 
tirade heeft gehouden tegen vluchtelingen en in feite ook tegen onze beschaving en 
humaniteit;  

 Wij als PvdA juist nu onmiskenbaar en onvoorwaardelijk moeten kiezen voor mensenrechten 
en voor oorlogsvluchtelingen, omdat zij onze hulp en steun nu heel hard nodig hebben; 

 Nederland zijn bijdrage dient te leveren bij het opvangen van vluchtelingen in het kader van 
herverdeling binnen de EU, en wel zonder het stellen van voorwaarden. 

 

Roept de Tweede Kamerfractie en het Partijbestuur op om luid en duidelijk uit te spreken dat; 

 Nederland zich steeds moet houden aan de mensenrechtenverdragen, zoals het 
Vluchtelingenverdrag en het Kinderrechtenverdrag;  

 Nederland, nu en in de toekomst, een veilige haven zal zijn voor hen die gevlucht zijn voor 
oorlog, onderdrukking en geweld;  

 Wij als een beschaafd land dat pal staat voor mensenrechten, iedere asielaanvraag, nu in de 
toekomst, zullen beoordelen op zijn merites; dit in lijn met mensenrechtenverdragen;  

 De asielzoekers nooit, dus ook niet in de toekomst, bij de grens zullen worden teruggestuurd 
naar hun land of regio zonder hun asielaanvraag deugdelijk te hebben beoordeeld. 

 

(aangenomen) 

 

 

 

 

 



Motie: Ordevoorstel tijdige behandeling van alle moties 

ingediend door: afdeling Den Haag 

Politieke ledenraad van de Partij van de Arbeid op 19 september 2015 te Utrecht bijeen  

 

Constaterende dat: 

 Wij als PvdA zeer veel waarde hechten aan de ledendemocratie;  

 Voldoende tijd en ruime moet zijn voor een serieuze behandeling van alle ingediende moties. 
 

Overwegende dat: 

 In de voorgestelde agenda op twee momenten het bespreken van moties aan de orde komt 
(om 13.55 uur 'bespreken moties Prinsjesdag' en om 16.15 uur bespreken moties); 

 Veel beter en effectiever is om alle moties in één keer te bebehandelen, en dat het in feite 
heel moeilijk te onderscheiden is welke moties precies betrekking hebben op Prinsjesdag en 
welk niet. 

 

Roept het presidium en het Partijbestuur op om: 

Alle moties – zonder onderscheid – te behandelen volgens de agenda om 13.55, zodat recht wordt 

gedaan alle ingediende moties. 

 

(verworpen) 


