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PPN M2
Motie Toekomstperspectief voor iedereen
De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 24 juni
2020,
Constaterende dat:





















1

de gemeente en haar inwoners de aankomende jaren door alle
veranderingen die zich in rap tempo voordoen voor diverse nieuwe
uitdagingen komen te staan;
de economie op dit moment de zwaarste tijden in 80 jaar zal meemaken;
het aantal werkelozen en bijstandsgerechtigden in onze gemeente zal
toenemen
met name jongeren en inwoners die al in een zwakke positie verkeerden
hierdoor weinig toekomst perspectief zullen hebben;
een aanvraag gedaan kan worden voor een subsidie cofinanciering;
deze subsidie mogelijk is voor kleine aanvragen tot €2000 en voor grote
aanvragen tot €25.000
per 1 juni 2020 nog €46.000 beschikbaar is voor kleine aanvragen;
per 1 juni 2020 nog 114.800 beschikbaar is voor grotere aanvragen;
het beschikbaar gestelde bedrag voor met name cofinanciering kleine
bedragen weinig benut wordt;
het veelal moeilijk is om voor een kleine aanvraag cofinanciering te
vinden;
veel inwoners gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor een betere
toekomst;
sociaal ondernemerschap mensen uitdaagt om op een voor hen passende
wijze terug of toe te treden tot de arbeidsmarkt, waarmee zowel zijzelf als
hun omgeving weer toekomstperspectief hebben;
startende (sociaal) ondernemers ook in onzekere economische tijden met
een klein startkapitaal op weg kunnen worden geholpen om zelfstandig
meerwaarde voor henzelf en voor de Renkumse samenleving te realiseren;
(sociaal) ondernemers op termijn werk en kosten bij de gemeente uit
handen nemen.
De gemeente bevoegd is om vrijlating van de bijstand toe te kennen, zoals
een een- of tweemalige premie per kalenderjaar, voor zover dit naar het
oordeel van het college bijdraagt aan arbeidsinschakeling;
In Amsterdam een experiment loopt met het stimuleren van parttime werk
vanuit de bijstand door het verschaffen van een vrijwilligersvergoeding bij
wijze van ‘bijverdienpremie’ 1;

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/bijverdienpremie/
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Overwegende dat:


















het belangrijk en zinvol is als wij onze inwoners hoop en
toekomstperspectief bieden, zeker gezien de huidige crisis waar wij in
verkeren;
het belangrijk is mensen te stimuleren zelf oplossingen te bedenken om
hun eigen situatie te verbeteren;
jongeren óók uitgedaagd zouden moeten worden zelf verantwoordelijkheid
te nemen voor hun toekomst, waarmee zij regie nemen over hun eigen
ontwikkeling en die van de wereld waarin zij leven;
meer inwoners gebruik zouden moeten kunnen maken van een kleine
aanvraag als zij tenminste niet afhankelijk zouden zijn van een
cofinanciering;
Het mogelijk zou moeten zijn om als individu ook een aanvraag in te
dienen en dan met name jongeren en bijstandsgerechtigden die een
sociaal ondernemersplan indienen, dit als een soort startbedrag;
sociaal ondernemerschap meer gestimuleerd zou moeten worden in de
gemeente;
sociaal ondernemerschap de gemeente Renkum geld kan schelen én
tegelijkertijd een deel van haar inwoners nieuwe kansen biedt.
sociaal ondernemerschap een manier zou kunnen zijn om minima en
bijstandsgerechtigden te helpen minder financiële zorgen te hebben in de
toekomst;
een premie van vrijlating verkregen door arbeidsinschakeling bijdraagt aan
de zelfwaarde van een bijstandsgerechtigde:
Een bijstandsgerechtigde die in deeltijd werkt wordt gekort op de uitkering
voor de hoogte van het inkomen en dus netto niets overhoudt aan het
werk;
Je deeltijdwerk binnen een bijstandsuitkering dus kunt zien als
vrijwilligerswerk en de vrijwilligersvergoeding van toepassing kan zijn;

Draagt het college op:





Het bestaande budget dat gereserveerd is voor cofinanciering kleine
aanvragen óók beschikbaar te stellen voor inwonersinitiatieven zonder
cofinanciering;
Maximaal €30.000 van het budget voor kleine aanvragen te gebruiken
voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap door
bijstandsgerechtigden, jongeren of starters op de arbeidsmarkt.
Subsidieaanvragen voor sociale ondernemingen kunnen verstrekt worden
tot een bedrag tot €2000 en de steun wordt niet afgetrokken van de
(eventuele) bijstandsuitkering maar bestempeld als een vrijlating;
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In september 2020 aan de raad te melden of inwoners met een
bijstandsuitkering die een parttimebaan vinden gestimuleerd kunnen
worden met een bijverdienpremie, naar het voorbeeld van Amsterdam 2, en
of dit gefinancierd kan worden uit het Participatiebudget.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie D66

Fractie GL

Deze motie is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van handtekeningen
voorzien.
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https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/bijverdienpremie/

