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MOTIE 2021-11-19a
Onderwerp: Bijverdienen met behoud van bijstandsuitkering
Deze motie hoort bij raadsvoorstel 21.0005675
De raad van de Gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2021,
gehoord de beraadslagingen
overwegende dat
1. het Deelplan Participatie voorligt om door de raad te worden vastgesteld,
2. bijstandsgerechtigden ontmoedigd worden in deeltijd te werken doordat al hun inkomsten
geminderd worden op hun uitkering, bijverdienen naast de bijstandsuitkering tot 25% met
maximum € 221,- per maand voor een halfjaar is toegestaan.
3. Artikel 31, lid 2, sub j van de Participatiewet gemeenten toestaat om bovenop de uitkering
"een één- of tweemalige premie van ten hoogste € 2.629,00 per kalenderjaar, voor zover dit
naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling" toe te kennen.
van mening dat
1. werk moet lonen
2. het verhogen van het bedrag behoud van bijverdiensten naast de bijstandswet motiverend
werkt voor de werknemer;
3. het huidige bedrag van € 221,- voor een halfjaar een te beperkte werking heeft en te korte
periode;
4. De coronacrisis en haar economische gevolgen het des te acuter maken om te stimuleren
dat mensen in de bijstand ook in deeltijd actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt.
5. Een deeltijd baan een opstap kan zijn voor bijstandsgerechtigden naar een fulltime baan en
het daarom goed is om deeltijd werk te stimuleren
6. De gemeente minder bijstand hoeft uit te keren als er meer mensen aan het werk zijn
7. meerdere gemeenten dit bedrag hebben verhoogd en het termijn hebben verlengd,
verzoekt het college
uiterlijk in kwartaal 1 van 2022 met een voorstel te komen tot premie toekenning van € 2570,- per jaar
bovenop het bij te verdienen bedrag in de bijstandswet.
en gaat over tot de orde van de dag.
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