
           

 

Motie pilot ‘Stimulerende bijstand’

De gemeenteraad van Helmond, in vergadering bijeen op 7 juli 2015,

Constaterende dat:

- volgens opgave van het UWV eind mei 921 vacatures open stonden in de regio Helmond-De
Peel en de regio 13.611 werklozen telde.
- inwoners regelmatig vastlopen in de complexe regels en werkwijze van de Participatiewet
en andere wetgeving en door de rigide regels soms zelfs onterecht worden weggezet als
profiteur danwel fraudeur.
- de enorme discrepantie tussen aantal vacatures enerzijds en aantal werklozen anderzijds niet
kan worden opgelost met arbeidsbemiddeling; arbeidsbemiddeling schept geen banen, maar
verdeelt banen.
- de discrepantie tussen aantal vacatures en aantal werklozen geen incident is maar al een
aantal jaren speelt.
 
Overwegende dat:
 
- zowel medewerkers als uitkeringsgerechtigden veel energie moeten steken in het afleggen
van verantwoording, nakomen van verplichtingen, controle en handhaving.
- dat veel van deze energie niet leidt tot het vinden van een baan eenvoudigweg omdat er
onvoldoende banen zijn.
- toekomstige maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen ons dwingen
tot nadenken over de relatie tussen arbeid en inkomen.
- GroenLinks samen met de SP, PvdA, en D66 in de Tweede Kamer heeft gevraagd om meer
ruimte voor gemeenten om te experimenteren met een sociale bijstand.
- op dit moment landelijke wetgeving gemeenten in de weg zit om andere initiatieven te
ondernemen.
- de staatssecretaris van Sociale Zaken op 24 juni heeft toegezegd om met gemeenten in
gesprek te gaan over ruimte voor experimenten.
- het doel van een experiment is om ervaring op te doen of het schrappen van bureaucratische
wetgeving leidt tot positieve ontwikkeling, participatie en arbeidskansen.
 
Wij roepen derhalve het College op om:
 
1. Te onderzoeken of er binnen het Stadsleerbedrijf een pilot voor minimaal 1 jaar opgestart
kan worden met de volgende uitgangspunten:
– Deelname aan de pilot is vrijwillig: bijstandsgerechtigden kunnen kiezen of ze hieraan
willen deelnemen.
– Binnen de pilot er regelarm met de participatiewet wordt omgegaan.
 
–  Maatwerk wordt geboden door initiatieven, talenten, mogelijkheden/beperkingen,
ontwikkeling en perspectief van de deelnemers voorop te stellen.  

2. De pilot uit te werken met een aantal samenwerkingspartners en uitkeringsgerechtigden in
onze stad. Hierbij onder meer te onderzoeken wat de beste werkvorm is lettende op kwaliteit,
resultaten en kosten. Het effect ook kwalitatief te onderzoeken op het gebied van welzijn,
participatie en financiën.

3. Bij het ministerie te bepleiten dat er meer experimenteerruimte komt rondom de
bijstandsregeling waar een Algemene Maatregel van Bestuur t.a.v. artikel 83 van de



participatie en financiën.

3. Bij het ministerie te bepleiten dat er meer experimenteerruimte komt rondom de
bijstandsregeling waar een Algemene Maatregel van Bestuur t.a.v. artikel 83 van de
Participatiewet onvoldoende blijkt.

En gaat over tot de orde van de dag.

De motie is ingediend namens de fracties GroenLinks, SP, VVD, PvdA en D66 en met een
ruime meerderheid aangenomen.
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