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Betreft: Adviesaanvraag uitvoeringsplan AM Werkorganisatie.
Geacht college,
Het college van burgemeesters en wethouders heeft ons gevraagd advies uit te brengen over het
uitvoeringsverdrag ten aanzien van de AM Werkorganisatie. De adviesraad heeft de volgende
aanvullende opmerkingen over de voorliggende verordening.
Allereerst moet de adviesraad het college feliciteren met het beoogde resultaat. Ook wij waren bezorgd
over het voortbestaan van de AM Werkorganisatie en zeker over de mensen die daar werkten. Het
huidige besluit geeft voor hen een goed perspectief op de toekomst. Vooral het feit dat de expertise blijft
bestaan. Het blijft natuurlijk wel een zeer ambitieus plan en de adviesraad hoopt dan ook dat het is te
realiseren.
Toch willen we het college vragen om zorgvuldig om te gaan met de richtlijnen en de daarin gestelde
kaders. We willen u vragen om bij de toewijzing van de te verrichten taken rekening te houden met het
opleidingsniveau van de deelnemer. Wij verwachten dat er mogelijk wrijving ontstaat als de
werkzaamheden niet geheel passen bij de capaciteiten.
Er wordt in het plan gesproken over een aanvulling door de gemeente tot het minimumloon, 100%. Is
dit wel juist? Tot nu tot wordt het salaris van iemand met een beperking en een uitkering van het UWV
of een WAO slechts aangevuld tot 70% van het minimumloon. Verwacht de gemeente nu meer mensen
met een beperking die zich zullen melden voor hulp bij het zoeken naar werk?
De adviesraad hoopt dat het de AM Werkorganisatie lukt om voldoende geschikte banen te vinden en
daar hebben wij vertrouwen in.
We willen natuurlijk graag op de hoogte worden gehouden over de voortgang van de geplande
uitvoering en hopen dat het college ons van tijd tot tijd de voortgang wil rapporteren.
Met vriendelijke groet,

A.M.J. Goudriaan,
secretaris Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel

