
 
 

                                                                                                                                                        
 
MOTIEMOTIEMOTIEMOTIE        
    
Betreft:Betreft:Betreft:Betreft: Inkomen naast uitkering 

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 2 juli 2007. Aan de 
orde de Perspectiefnota 2008 - 2011. 

Constaterende dat;Constaterende dat;Constaterende dat;Constaterende dat;    
• cliënten van sociale zaken op dit moment geen financieel voordeel hebben bij het 

parttime werken naast een uitkering; 
• Cliënten van sociale zaken op dit moment niet of niet voldoende worden gemotiveerd 

om uit een uitkeringssituatie te geraken; 
• Cliënten van sociale zaken wellicht beter intrinsiek gemotiveerd zouden raken 

wanneer (een deel van) het arbeidsinkomen vrijgelaten wordt op de betreffende 
uitkering; 

• Gemeente Zwolle een dergelijke regeling heeft gehad, maar een aantal jaar geleden 
heeft stopgezet. 

    
Van mening dat;Van mening dat;Van mening dat;Van mening dat;    

• het niet rechtvaardig is dat cliënten van sociale zaken die naast de uitkering een 
(deeltijd) baan hebben daar geen financieel voordeel bij hebben; 

• cliënten, wanneer een deel van het verdiende inkomen mag worden behouden, eerder 
een plaats op de arbeidsmarkt zullen verwerven. 

• het op deze manier direct verbeteren van de koopkracht van cliënten van sociale 
zaken, cliënten direct zullen ervaren op welke manier participatie aan de 
arbeidsmarkt, hen voordeel zal opleveren; 

• belonen van gewenst gedrag onzer inziens meer brengt dan het heffen van sancties 
op ongewenst gedrag; 

• er opnieuw een vrijlatingregeling getroffen moet worden voor cliënten van sociale 
zaken en indien er beperkingen zijn op gemeentelijk niveau een regeling te treffen 
zodanig dat bovengenoemde cliënten een financieel positief effect zien op het effect 
van een inkomen uit arbeid naast uitkering. 

    
Verzoekt het college;Verzoekt het college;Verzoekt het college;Verzoekt het college;    

• het gemeentelijke beleid aan te passen op dit punt, en als dit niet mogelijk is; 
• een lobby te starten naar de minister of de staatssecretaris om bovenstaande in het 

beleid in te passen. 
    
En gaat over tot de orde van de dag.En gaat over tot de orde van de dag.En gaat over tot de orde van de dag.En gaat over tot de orde van de dag.    
Namens de fractie van de SP; 

Tjitske Siderius  



 
 

ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting: 
Werk is nog steeds de beste weg uit armoede. Stimuli om aan het werk te gaan dienen 
daarom te worden ingezet om mensen een keuze te laten en op een positieve manier te 
laten participeren in onze maatschappij. 

Doordat er geen vrijlating is van inkomsten voor cliënten van sociale zaken, wordt er 
onvoldoende gemotiveerd om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Sterker nog, cliënt 
ervaart een negatief effect, doordat er onder andere vaak geen recht meer geldt op de 
langdurigheidtoeslag. Ook ontstaan er regelmatig problemen door de administratieve 
rompslomp, die inkomsten uit arbeid met zich meebrengen. Ten gevolge daarvan wordt de 
uitkering (tijdelijk) stopgezet of ontstaan er problemen met het uitkeren van het juiste 
bedrag betreft vakantietoeslagen.  
 


