
 
MOTIE nr

(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Motie ingediend door fracties GroenLinks en D66

Agendapunt 8, Uitkomsten onderzoek naar armoede gemeente Tynaarlo en inzet 
armoedegelden 2016
Raadsvergadering d.d. 24 november 2015
Onderwerp: Experiment Participatiewet

De raad van de gemeente Tynaarlo;

in vergadering bijeen op 24 november 2015

constaterende dat: 
– op 3 november de Tweede Kamer een motie van GroenLinks, D66, PvdA en SP heeft 
aangenomen die gemeenten de mogelijkheid geeft te 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; 
– uit het Armoedeonderzoek is gebleken dat 800 huishoudens in Tynaarlo onder de lage 
inkomensgrens leeft (p. 13 );
– een groot deel van deze huishoudens moeten rondkomen van een bijstanduitkering (p.9);

overwegende dat:
– werk (betaald en onbetaald) voor de meeste mensen een kans is om mee te doen en een 
bijdrage te leveren aan de samenleving;
– het zinvol is te kijken of een soepelere uitvoering van de Participatiewet meer mensen aan 
het werk helpt;
– bijverdienmogelijkheden in de bijstand armoede en sociale uitsluiting kan tegengaan;
– het toestaan van (langdurig) verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorg met behoud van 
uitkering sociale uitsluiting kan tegengaan, mensen helpt om mee te doen in de samenleving 
en ook de gemeenschap ten goede komt;
–  de ISD per gemeente maatwerk kan leveren en experimenten ook binnen het 
samenwerkingsverband Drentse Aa plaats moeten kunnen vinden;

draagt het  college op:
– voor 1 juni 2016 met een voorstel te komen voor een experiment binnen de Participatiewet 
waarin op zoek wordt gegaan naar mogelijkheden om verplichtingen te verminderen voor 
bijstandsgerechtigden, alsmede naar mogelijkheden voor bijverdienen in de bijstand voor alle
bijstandsgerechtigden;
– dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vries, 24 november 2015
Ondertekend door:

fractie GroenLinks

fractie D66

fractie Gemeentebelangen


