Aan de gemeenteraden en colleges van B&W van de gemeentes
Nissewaard
Hellevoetsluis
Brielle
Westvoorne
Tkn: aan de VNG
Geachte colleges van B&W,
Geachte raadsleden,
Bij deze doen wij u toekomen het handhavingsverzoek dat wij hebben gedaan bij de Autoriteit
persoonsgegevens. De inhoud spreekt voor zich.
Het leek ons goed om u allen te informeren over deze stap. Voor een aantal van u zal deze stap en
onze betrokkenheid hierbij wellicht opvallend zijn maar zoals uit de stukken blijkt zijn wij als FNV
Uitkeringsgerechtigden al enige tijd betrokken en actief bij wat wij noemen Werken Zonder Loon in
uw gemeentes en dan vooral via Voorne Putten Werkt. Daarnaast zijn wij op tal van andere plaatsen
actief tegen Werken Zonder Loon.
Graag ontvangen wij van u een ontvangstbevestiging van deze email en bijlages.
Indien u in het bezit wenst te komen van de bijlages die bij het handhavingsverzoek horen dan
vernemen wij dat graag per omgaande.
Verder en afrondend willen wij u nog het volgende vragen.
Een excuus naar de betrokken bijstandsgerechtigden vinden wij op zijn plaats en het wordt dan ook
hoog tijd dat dit gebeurd.
Daarnaast vinden wij ook dat de betrokkenen recht hebben op een tegemoetkoming in de vorm van
een compensatieregeling voor het feit dat zij met toepassing van onwettige middelen en op straffe
van sancties productief werk hebben moeten verrichten. Voor dit werk had wat ons betreft ook een
CAO dan wel het WML betaald moeten worden. Wij zijn bereid met u in overleg te treden om een
compensatieregeling te treffen. Eerder hebben wij in Midden Groningen en in de achterhoek
dergelijke regelingen getroffen.
In afwachting van uw reactie verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
Félix Alejandro Pérez
BESTUURDER UITKERINGSGERECHTIGDEN
Schepenlaan 6, 6002 EE Weert
T 088 3681749
Aanwezig: ma | di | wo | do
Bent u ook https://bijvoorbaatverdacht.nl/ ?

