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Voorstel 

 Het college op te dragen bij de Begroting 2017 aan de raad een voorstel te doen voor het 

generiek invoeren (experimenteren?) met Regelarme Bijstand 

 Sollicitatie- en re-integratieplicht, de plicht tot het doen van een tegenprestatie evenals het hieraan 

verbonden sanctiebeleid daarin te laten vervallen 

 De toekenning/uitbetaling van de bijstand daarin uitsluitend te toetsen aan de wettelijke bepaalde 

financiële noodzaak 

 De invoering van een persoonsvolgend reïntegratiebudget 

 De innovatiebepaling in de Participatiewet en/of de experimenteerwet hiertoe maximaal te 

gebruiken, na 3 jaar inhoudelijk en financieel te evalueren 

. 

Inleiding 

Meer dan 6,5 miljard euro. Zoveel geeft de Nederlandse overheid ieder jaar uit om werklozen aan een 

baan te helpen. Over de effectiviteit zijn twee dingen bekend: óf het helpt nagenoeg niets óf het is 

onduidelijk of het helpt. Waarom blijven we er dan toch halsstarrig in geloven?” Bron: Het failliet van de 
Nederlandse werklozenindustrie; Rutger Bregman (www.decorrespondent.nl) 

De Partij Deventer Sociaal zoekt draagvlak om een experiment op te zetten om aan te tonen dat het 

invoeren van een regelarme bijstand werkt. Een regelarme bijstand zorgt ervoor dat mensen vrijer, 

ondernemender, gezonder en gelukkiger worden. Dit zorgt uiteindelijk voor minder aanspraak op de 

gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen. Ook zorgt een regelarme bijstand ervoor dat er meer 

belasting gegenereerd wordt en er meer banen geschapen worden omdat een regelarme bijstand besteed 

zal worden in de lokale economie. 

 

Beoogd resultaat 

Gelukkige inwoners die minder aanspraak doen op sociale voorzieningen en gezondheidszorg en zelf 

vorm geven aan leven en werk.  

 

Kader (o.a.) 

-Participatiewet 

-Beleidskader Iedereen Actief 

 

Argumenten 

Arbeidsmarkt 

 We dienen de realiteit onder ogen te gaan zien dat er te weinig banen voor alle mensen zijn om 

zichzelf in hun levensonderhoud te voorzien. Denk daarbij ook nog aan de robotisering die meer 

en meer zijn opgang doet en wat dat met de (jeugd)werkgelegenheid zal doen. 
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 We signaleren een te beperkte manier van denken waardoor vernieuwing die vanuit mensen zelf 

voort kan komen, minder kans van slagen heeft. Er wordt te veel vanuit de markt gedacht en te 

weinig vanuit menselijkheid en mededogen. De mens wordt gezien als productiefactor voor de 

economie met termen als arbeidsvermogen en arbeidsproductiviteit. Er is blijkbaar geen of 

onvoldoende kans om een gunstige en diverse regionale economie te creëren met banen voor 

iedereen, anders waren er geen mensen zonder betaalde baan. Dit zou een signaal moeten zijn 

om te beseffen dat er missing links in het arbeidsmarktbeleid zijn. Het ligt volgens ons meer aan 

de aard van de arbeidsmarkt dan aan de mensen, dat er een afstand is tot de arbeidsmarkt. 

Vervolgens worden werkzoekenden verantwoordelijk gehouden om dit op te lossen, om zo snel 

als mogelijk weer een baan te vinden, terwijl er te weinig banen zijn. Dan worden er ook nog 

regels gesteld aan wat je wel en niet mag doen om een nieuwe baan te vinden. De opgelegde 

bezigheden (tegenprestatie, vrijwilligerswerk) worden vervolgens niet als normale banen betaald. 

Dit vinden wij de omgekeerde wereld. 

 

Gevolgen van werkloosheid 

 De werkloosheid is (te) hoog in Nederlandse gemeenten. Tevens maken velen gebruik van de 

verschillende voedselbanken. De koopkracht is (zeer) laag en daardoor heeft de detailhandel het 

zwaar. Daarbij is het zo dat als mensen geen perspectief hebben op een redelijk inkomen, de 

kans op het krijgen van stress en andere psychosomatische klachten groot is. Daarmee is de 

kans op ziekten en verslavingen, et cetera hoger. Dit kost de samenleving geld. gezondheidszorg 

en welzijnszorg worden duurder. Met de huidige decentralisatie en bezuinigingen wordt het voor 

de gemeente allemaal steeds lastiger te betalen en wordt alle zorg steeds kariger. Dit zal alleen 

maar voor meer problemen zorgen en meer geld gaan kosten. Het huidige bijstands- en 

arbeidsmarktbeleid kost veel geld. Als we naar de mate van permanente uitstroom van 

bijstandsgerechtigden kijken in 2015 en dus het effect van dit huidige gemeentelijk beleid bezien,  

is dit niet groot en kost het ons veel gemeenschapsgeld. 

 

Vrijheid en eigen regie 

 De gemeente moet niet bepalen wat de bijstandsgerechtigde moet doen om weer aan het werk te 

komen, dat bepaalt de bijstandsgerechtigde zelf (indien gewenst met ondersteuning van de 

gemeente). De gemeente mag de bijstandsgerechtigde niet in een door hen gewenste mal van de 

huidige arbeidsmarkt persen omdat deze markt verzadigd is. We moeten niet vergeten dat heel 

veel hooggekwalificeerde mensen in de bijstand terecht zijn gekomen vanwege dezelfde 

toenemende werkloosheid. Overigens is het verplicht opleggen van tegenprestatie of 

vrijwilligerswerk op straffe van een sanctie (korting op de uitkering) in strijd met het Europese 

Verdrag van de rechten van de mens, art. 4: verbod op slavernij. Het College voor de Rechten 

van de Mens waarschuwde al hiervoor omdat de eis tot een tegenprestatie al heel snel in 

juridische dwangarbeid zal uitmonden. 

 

Dienstbare overheid 

 De rol die de overheid tot nu toe bekleedt rond bijstand en werk is een dwingende rol. Vreemd 

genoeg komt deze niet voort uit de door de gemeente bepleite wederkerigheid, maar uit 

eenzijdigheid. Wij willen voorstellen dit te vervangen door ‘geven’: geef/gun een ander wat je zelf 

zou willen ontvangen. 

Het is belangrijk dit vanuit de gemeente te faciliteren; dit behoort feitelijk tot de taakomschrijving van de 

gemeente, om dienstbaar te zijn aan haar burgers. Momenteel is het omgekeerde het geval. Dus is het 

belangrijk  de vrijheid te bieden om tijd te nemen en de vrijheid te krijgen zelf nieuwe stappen te zetten.  

Ook in de bijstand zou het begrip eigen kracht toegepast moeten worden met in het budget opgenomen 

opleidingen. 
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Draagvlak 

De Nationale Ombudsman schreef hierover al in december 2014: "Het merendeel van de personen dat op 

grond van de Fraudewet zwaar wordt beboet, pleegt niet doelbewust fraude, blijkt uit onderzoek van de 

Nationale ombudsman. Waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren: 'Dit onderzoek laat zien 

dat het iedereen kan overkomen dat hij de inlichtingenplicht schendt'. Hij vindt dat de hoge boetes niet in 

verhouding staan tot de ernst van de overtredingen. 'En de pakkans voor echte fraudeurs is er niet door 

toegenomen." 

Het drijft mensen tot wanhoop, omdat het stopzetten van een uitkering betekent dat basisbehoeften, zoals 

eten, huur van een woning en vaste lasten niet meer kunnen worden betaald. Het raakt mensen in de 

basis van hun bestaan en velen ervaren het alsof zij er niet mogen zijn, alsof zij als mens geen 

bestaansrecht hebben. De menselijke waardigheid en integriteit worden door de huidige Participatiewet 

geweld aangedaan. Anderzijds drijft het tot wanhoop, omdat de nieuwe zorgwet, die ook op 1 januari 2015 

is ingevoerd, vereist dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen: voor vrienden, familie en buren. Deze eis 

gaat in veel gevallen lijnrecht in tegen de Participatiewet, die juist veel van deze inzet voor elkaar verbiedt.  

Financiële consequenties 

Een regelarme bijstandsregeling brengt aanzienlijk minder kosten met zich. Minder kosten voor 

gezondheidszorg, re-integratie, cursussen, rollenspellen, begeleiding en dus ook personeelskosten voor 

re-integratie en uitvoering van de participatiewet. 

 

In 2015 publiceerde hoogleraar Hans Bosselaar van het Talma instituut voor onderzoek naar werk, zorg 

en welzijn van de Vrije universiteit Amsterdam publiceerde diverse artikelen waarin inkomenszekerheid 

als kostenbesparend op bovenstaande gebieden wordt benoemd 

http://www.socialevraagstukken.nl/participatie-inkomen-is-prima-alternatief-voor-onbetaalbaar-

basisinkomen/ 

 

Een groot aantal gemeenten zijn bezig met experimenten zoals Groningen, Tilburg, Utrecht, 

Wageningen, Zeist, Doetinchem, Amsterdam, Almere en recent is een motie van PvdA en GL 

aangenomen in Zutphen om te gaan experimenteren met regelarme bijstand. 

 

 

Ingediend door:  

Kitty Schmidt 
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