Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6.6
Doetinchem, 2 november 2016

Proces pilot regelarme bijstand
Voorstel
1. Het proces om te komen tot de inrichting van een pilot regelarme bijstand vaststellen.
2. Een raadswerkgroep instellen om het proces, in samenwerking met het college, verder uit te
werken en te organiseren.
3. De raadswerkgroep te laten bestaan uit de volgende raadsleden c.q. raadsopvolgers: J. Berends
(CDA), M.A. Kock (PvdA), M.E.G. Rütten-Kemperman (SP), G.J.M. Bulten (VVD), E.J. Huizinga
(D66), M.R.M. Zaaijer (GBD), S. Bali (GL), G. Langenkamp (PvLM).
4. Als adviseurs aan de raadswerkgroep toevoegen wethouder Langeveld, de strategisch adviseur
Participatiewet en een medewerker van de griffie.
Aanleiding
Op 5 november 2015 is het amendement Programmabegroting 2016 Pilot regelarme bijstand
aangenomen door uw raad. Het is de bedoeling dat het college in samenwerking met een
raadswerkgroep uitvoering geeft aan dit amendement. Bijna alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd
in de werkgroep. SGP-CU en Duurzaam Doetinchem hebben aangegeven af te zien van deelname.
Dit voorstel bevat de opdrachtformulering aan de raadswerkgroep.
Opdracht
De opdracht aan de raadswerkgroep is het maken van een raadsvoorstel over de inrichting van een
pilot regelarme bijstand.
Globale procesbeschrijving
Om te komen tot een besluit over de inrichting van een pilot regelarme bijstand moet een aantal
stappen doorlopen worden:
- Eerste stap is het in beeld brengen van belemmeringen voor Doetinchemse inwoners met een
bijstanduitkering bij het vinden van betaald werk. Door middel van het organiseren van een
expertmeeting/kennisconferentie (deskundigen, betrokken organisaties, ervaringsdeskundigen)
een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de belemmeringen.
- De opbrengst van de kennisconferentie gebruikt de raadswerkgroep om in beeld te brengen
welke ruimte en aanpassingen nodig zijn om de belemmeringen weg te nemen. Te denken valt
aan minder regels/verplichtingen, meer ruimte voor eigen initiatieven en/of vrijlaten van
inkomsten.
- Die uitkomst werkt de raadswerkgroep uit tot een voorstel aan de raad over de inrichting van
een pilot regelarme bijstand in gemeente Doetinchem.
Randvoorwaarden
Vanwege aansluiting bij landelijke experimenten met groepen bijstandsgerechtigden in vier gemeenten
en lokale situatie moet rekening worden gehouden met onderstaande randvoorwaarden.
 De pilot voldoet aan de landelijke wet- en regelgeving en aan voorwaarden die door het
ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) in de Algemene maatregel van bestuur
Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet worden gesteld.
 Bij de voorbereiding en uitvoering van de pilot wordt samengewerkt met wetenschappelijke
onderzoekers. Bij voorkeur wordt aansluiting gezocht bij een van de universiteiten die betrokken
zijn bij de plannen van de vier gemeentelijke koplopers in Utrecht, Wageningen, Groningen en
Tilburg.
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 In de opzet van een pilot komen de volgende elementen aan bod:
o Doelstelling en beoogde resultaten
o Aanpak, inclusief specificatie doelgroep en aantal deelnemers
o Wetenschappelijk onderbouwde analyse en onderzoeksmethode
o Stappenplan en looptijd; welke activiteiten worden wanneer uitgevoerd?
o Benodigde investering in tijd en geld om pilot uit te voeren, inclusief dekkingsvoorstel
o Monitoring en evaluatie van de pilot; wanneer en op basis van welke indicatoren?
 Er wordt afstemming gezocht met Laborijn over de uitvoerbaarheid van een pilot.
Globale planning
Half december 2016 -> kennisconferentie
April 2017-> raadsvoorstel vaststelling inrichting en uitvoering pilot regelarme bijstand, rekening
houdend met de gestelde randvoorwaarden
De raadsgriffier,
drs. B.P.M. Janssens

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel over proces pilot regelarme bijstand;
besluit:
1. Het proces om te komen tot de inrichting van een pilot regelarme bijstand vast te stellen.
2. Een raadswerkgroep in te stellen om het proces, in samenwerking met het college, verder uit te
werken en te organiseren.
3. De raadswerkgroep te laten bestaan uit de volgende raadsleden c.q. raadsopvolgers: J. Berends
(CDA), M.A. Kock (PvdA), M.E.G. Rütten-Kemperman (SP), G.J.M. Bulten (VVD), E.J. Huizinga
(D66), M.R.M. Zaaijer (GBD), S. Bali (GL), G. Langenkamp (PvLM).
4. Als adviseurs aan de raadswerkgroep toe te voegen wethouder Langeveld, de strategisch adviseur
Participatiewet en een medewerker van de griffie.
Aldus besloten in zijn vergadering van 10 november 2016,

, griffier

, voorzitter

