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Zwolle, 13 november 2015 
 
Motie Sociale bijstand 
 
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 13 november  
2015 gehoord de beraadslaging over de begroting 2016 
 
heeft de volgende overwegingen; 
- op 3 november is in de Tweede Kamer een motie van GroenLinks, D66, 

PvdA en SP aangenomen die aan gemeenten experimenteerruimte biedt 
met de bijstand; 

- het gaat daarbij om 'experimenteren met de Participatiewet door minder 
verplichtingen op te leggen en meer bijverdienmogelijkheden te creëren, 
teneinde op effectievere en efficiëntere wijze mensen uit de bijstand aan 
werk te helpen' 

  
is van oordeel dat: 
- Arbeid (betaald, vrijwilligerswerk en mantelzorg) voor de meeste mensen de 

uitgelezen manier is om mee te doen en een bijdrage te leveren aan de 
samenleving; 

- We alles wat mogelijk is zouden moeten doen om mensen (weer) aan het  
werk te krijgen; 

- We mensen stimulans en ruimte willen geven om uit de bijstand te komen; 
- Onorthodoxe maatregelen als het niet direct volledig, maar stapsgewijs en 

gedeeltelijk verrekenen van verdiensten of het langdurig verrichten van 
vrijwilligerswerk, studie of mantelzorg met behoud van een uitkering kunnen 
helpen om mensen (betaald en onbetaald) werk te laten verrichten; 

- Het zinvol is om te kijken of een soepelere uitvoering van de Participatiewet 
meer mensen aan het werk helpt 

- We in Zwolle daarom graag gebruik maken van de mogelijkheden die de 
kamermotie over sociale bijstand biedt 

  
verzoekt het college 
- een voorstel uit te werken voor een Zwolse meer stimulerende 

bijstandsregeling en dit aan te melden als experiment als bedoeld in  
bovenbedoelde Kamermotie  

- deze aan de raad voor te leggen voor de  behandeling van de PPN in 2016 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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