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Gemeente

Roosendaal Raadsmededeling

21-2-2017 Nr

het co[[ege van B&W, portefeuillehouder Hans Verbraak

Datum:

Van:

Aan:

Kopie aan:

Onderwerp:

Bijlage:

de raad van de gemeente Roosendaal

Etmar Franken, Michiel van der Linden, Eva Jeremiasse

Motie Betoning voor mensen met een bijstandsuitkering

geen

Kennisnemen van
Met de motie'Beloning voor mensen met een bijstandsuitkering'verzoekt u het college
om:

o mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een bijstandsuitkering met een
kleine financiële vergoeding extra te belonen;

o hiertoe o.a. ook de mogelijkheden binnen de huidige participatiebudgetten te
bezien;

. de resultaten van dit onderzoek en de daaruit volgende voorstellen voor januari
2OL7 aan de raad aan te bieden.

Inleiding
Met deze raadsmededeling willen we eerst ingaan op de zuivere beantwoording van de
vragen waarna we ingaan op de constateringen die in de motie gedaan worden.

Met de eerste twee vragen verzoekt u de mogelijkheden van beloningen te onderzoeken
en te bezien binnen het huidige participatiebudget. De participatiewet geeft meerdere
mogelijkheden om een financiële beloning te geven.
Zo is er de mogelijkheid om personen die deelnemen aan een participatieplaats een
premie te geven van € 100 per zes maanden. Daarnaast geeft de participatiewet de
mogelijkheid om bij uitstroom een premie (max € 2.300) beschikbaar te stellen om
mensen tegemoet te komen om allerlei nieuwe kosten te kunnen financieren (denk
bijvoorbeeld aan werkkleding of reiskosten). De Participatiewet biedt ook mogelijkheden
om inkomsten uit vrijwilligerswerk (max € 150) of een deeltijdbaan niet in mindering te
brengen op de uitkering. Overigens wordt op dit moment in regionaal verband gewerkt
aan een beleidsregel die toepassing van de vrijlating deeltijdinkomsten en de (hogere)
kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk mogelijk maakt. Het is de verwachting dat deze
beleidsregel in het voorjaar nog ter vaststelling aangeboden gaat worden aan het college.

Informatie/ kernboodschap
We begrijpen uw vraag en het gedachtegoed achter deze motie namelijk dat belonen veel
effectiever is om gedragsverandering tot stand te brengen dan straffen. Wij achten het
niet verstandig om mensen in de uitkering extra te belonen middels een financiële prikkel
en wij willen dit graag hieronder verder toelichten,

De door u genoemde werkactiveringsplaats (WAP) is een re-integratietraject dat tot 2016
tot doel had om mensen in de uitkering arbeidsritme, werknemersvaardigheden en
sollicitatievaardigheden op te laten doen. Deze activiteiten werden gezien als een
positieve prikkel om mensen uit een uitkeringssituatie te motiveren de stap naar werk te
zetten. Met de WAP streefden we ernaar om de intrinsieke motivatie van de deelnemers
op te waarderen.

In uw motie gaat u er van uit dat mensen door financiële prikkels meer gemotiveerd zijn
om te gaan werken. Wij zijn van mening dat financiële prikkels niet de oplossing geven
om mensen vanuit een uitkeringssituatie te stimuleren om de stap te zetten naar een
reguliere baan. De ervaring vanuit de praktijk leert dat mensen gemotiveerd raken om te
gaan werken door sociale waardering. Erkenning en waardering krijgen voor datgene wat



mensen doen is een belangrijke drijfueer die ervoor zorgt dat mensen willen werken. In
verschillende onderzoeken wordt dit onderschreven en blijkt dat in plaats van financiële
prikkels vooral sociale prikkels ervoor zorgen dat mensen gestimuleerd worden
maatschappelijk actief te zijn.

In de inleiding is aangegeven dat er vanuit de Participatiewet meerdere mogelijkheden
bestaan om een financiële beloning te geven. Het geven van een financiële premie bij
uitstroom is een voorbeeld hiervan. Wij constateren daarnaast dat mogelijkheden voor
beloningen op grote schaal binnen het huidige participatiebudget met de huidige
begroting niet realiseerbaar is. Als we dit willen realiseren moeten er vanuit de begroting
andere keuzes worden gemaakt.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop hiermede naar genoegen te hebben gehandeld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal,

De secretaris, De burgemeester,

l. t.


