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Onderwerp: Initiatiefvoorstel raadswerkgroep pilot regelarme bijstand  

Portefeuillehouder: Wethouder Langeveld 

Datum: 28 maart 2017  

 

 

Kennis te nemen van 

- het initiatiefvoorstel van de raadswerkgroep pilot regelarme bijstand; 

- de bereidheid van het college om bij de voorjaarsnota een eerste reactie te geven en bij de 

begrotingsbehandeling 2018 een uitgewerkt plan van aanpak te presenteren. 

 

Context 

Op 5 november 2015 hebt u het amendement Programmabegroting 2016 Pilot regelarme 

bijstand aangenomen. Op basis van dit amendement is eind 2016 de raadswerkgroep pilot 

regelarme bijstand gestart. Doel van de raadswerkgroep was om te onderzoeken of we een 

Doetinchemse pilot willen starten om belemmeringen voor bijstandsgerechtigden naar betaald 

werk weg te nemen. 

 

Kernboodschap 

In het initiatiefvoorstel adviseert de raadswerkgroep om geen pilot regelarme bijstand te 

starten op grond van de AMvB Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet. 

Daarnaast stelt de raadswerkgroep voor om ons college te vragen om een plan op te stellen 

om de uitvoering van de Participatiewet te verbeteren. De richtinggevende uitspraken die de 

raadswerkgroep hiertoe doet, betreffen onder andere: 

 

- De ruimte in wet- en regelgeving opzoeken bij het ondersteunen van bijstandsgerechtigden 

bij het vinden van betaald werk, zodat een betere balans ontstaat tussen rechtmatigheid en 

doelmatigheid bij het uitvoeren van de Participatiewet. 

- De bundeling van lokale inkomensvoorzieningen, inclusief het Meedoenarrangement 

(1 loket gedachte). 

- Samenwerking stimuleren tussen organisaties die betrokken zijn bij de ondersteuning van 

bijstandsgerechtigden in gemeente Doetinchem. 

 

De raadswerkgroep baseert zich op een telefonische enquête onder bijstandsgerechtigden en 

gesprekken met bijstandsgerechtigden en betrokken organisaties uit de gemeente. 

 

De raadswerkgroep stelt voor om aan het college bij de voorjaarsnota een eerste 

reactie/terugkoppeling te vragen en bij de begrotingsbehandeling 2018 een uitgewerkt plan van 

aanpak te presenteren. Wij zijn bereid om in beide verzoeken te voorzien. 

 

Vervolg 

Het initiatiefvoorstel is geagendeerd voor de beeldvormende raad op 30 maart 2017. 

 

Bijlage 

1. Initiatiefvoorstel raadswerkgroep pilot regelarme bijstand 


