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Onze ref: 2018/HvG/03 

 

Onderwerp: advies 'Concept raadsvoorstel Experimenteren in de bijstand met bijverdienen' 

 

Geacht College,  

 

Op dinsdag 29 mei jl. heeft Harry Hoogland in onze vergadering uitleg gegeven over het 

collegevoorstel 'Concept raadsvoorstel Experimenteren in de bijstand met bijverdienen' 

en ons gevraagd hierover u te adviseren. 

 

Tweemaal eerder heeft onze raad u geadviseerd aangaande ditzelfde onderwerp: de 

eerste keer op 16 november 2016 als ongevraagd advies naar aanleiding van een motie 

van de gemeenteraad om mee te doen met de experimenteermogelijkheden die de 

staatssecretaris destijds aanbood en een gevraagd advies op 21 april vorig jaar naar 

aanleiding van wat destijds de “aanpak Apeldoorn” werd genoemd. 

Vervolgens heeft de gemeenteraad op 14 november 2017 een motie aangenomen 

waarbij u verzocht werd een experiment voor te bereiden waarbij het loont dat mensen 

in de Participatiewet gedurende twee jaar kunnen bijverdienen. 

 

Dit heeft nu geresulteerd in een volledig eigen ontwikkeld experiment welke u ons hebt 

voorgelegd met de vraag hier een advies over te geven.  

Wij hebben uw concept raadsvoorstel op 29 mei jl. besproken en voldoende 

antwoorden gekregen van Harry Hoogland om u te adviseren. 

 

Wij constateren dat alle bezwaren uit onze vorige adviezen niet terugkomen in dit 

nieuwe experiment.  

De focus ligt nu volledig op de stimulans om binnen de juridische mogelijkheden de 

mensen in de Participatiewet naar (meer) werk te verleiden. Het gereedschap hiertoe is 

ons inziens zowel simpel als doeltreffend: werken in de bijstand gaat meer lonen. 

 

De inhoud en procesgang zijn ons inziens goed beschreven en hebben onze 

goedkeuring. 
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Enige commentaar wat wij hebben is de beschrijving van de “stapeling” van dit 

experiment met de vrijlatingsregeling. Het lijkt de indruk te geven dat zowel het bedrag 

van de vrijlating als het bedrag van dit experiment bij elkaar kunnen worden opgeteld 

alvorens de korting op de uitkering wordt berekend. Harry Hoogland heeft aangegeven 

dit duidelijker te zullen formuleren. 

 

Wij zien de monitoring van dit experiment met belangstelling tegemoet en willen tegen 

het einde van het project graag meedenken en -praten over de conclusies en het 

vervolg. 

 

Namens de Cliëntenraad Participatiewet, 

 

Hans van Grieken       Pieter Jacobs 

Voorzitter        secretaris 

 
 


