Raad 31 maart 2021
Motie vreemd is unaniem aangenomen.
Dhr. Hoge (VVD), dhr. Velthuizen (GB) en mw.
Vink (GL) leggen een stemverklaring af.

Motie Vreemd: Menselijke maat voor mensen in de bijstand

De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 31 maart 2021
Constaterende dat:
•

Wanneer mensen gekort worden op hun uitkering na het ontvangen van kleine
giften dat kan leiden tot flinke schulden en veel stress;

•

De Participatiewet de gemeente, zij het beperkt, eigen beleidsruimte biedt voor het
bepalen van de hoogte van vrijstelling voor giften;
De Tweede Kamer zeer onlangs de motie van Dijk c.s. heeft aangenomen die de regering
verzoekt voor mensen in de bijstand een landelijke vrijstelling van giften te realiseren van
€ 1.200 per jaar;
En ook deeltijdwerk in de huidige vorm veelal geen extra financiële ruimte geeft aan de
werkende vanuit de bijstand. Maar wél vaker resulteert in uitstroom uit de bijstand;
In een aantal gemeenten gebleken is dat een bijverdienpremie van maximaal € 200 per
maand een stimulans is om arbeidservaring op te doen en uiteindelijk een fulltimebaan te
vinden.

•

•
•

Overwegende dat,
• De menselijke maat terug moet in de bijstand;
• Een jaarlijkse vrijstelling van € 1.200 ook administratieve rompslomp
voorkomt;
• Meerdere gemeenten in Nederland nu al vrijstelling (gaan) geven van giften tot
€1.200,- per jaar;
• De bijverdienpremie mensen motiveert om te gaan werken en/of werkervaring
op te doen;
• De bijverdienpremie in aantal gemeenten met een geselecteerde groep heeft
geleid tot een significant hogere uitstroom van bijstandsgerechtigden waardoor
de bijstandslasten en de kosten van de bijverdienpremie ruimschoots werden
gecompenseerd;
• Experimenten met de bijverdienpremie in andere gemeenten bovendien een
hogere uitstroom bij 50+ ers laat zien;
• Om de menselijke maat terug te brengen in de bijstand ook Renkum deze
voorbeelden kan volgen;

•

Mogelijk niet iedereen uit de doelgroep voldoet aan de wettelijke vereiste van de
tegenprestatie;

Draagt het college op korte termijn op.
• De invoering voor de totale maximum vrijstelling van giften tot €1.200,- per
ontvanger per jaar zo spoedig als mogelijk in te voeren;
• In de communicatie met de doelgroep goed helder te maken aan de hand van
voorbeelden wat geldt als gift en wat niet;
• Een bijverdienpremie van € 220 per maand op te nemen in de reintegratieverordening om deelnemers te stimuleren (parttime) aan het werk te
gaan;
• Voor de bijverdienpremie gericht een groep bijstandsgerechtigden te selecteren
die langer dan 12 maanden bijstand ontvangen en die voldoen aan de wettelijke
verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie zoals vrijwilligerswerk,
mantelzorg of het doen van een opleiding:
• Tijdig de raad te informeren op welke criteria het experiment met de
bijverdienpremie beoordeeld gaat worden in de vorm van een raadsbrief voor eind
2021;
• De raad uiterlijk in het najaar 2023 of zoveel eerder als mogelijk op de hoogte
stellen van de resultaten van de bijverdienpremie;
En gaat over tot de orde van de dag.
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De motie vreemd is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet voorzien van
handtekeningen.

