
 
 

Motie: Experimenteren met vertrouwen door minder regels in de bijstand 
Ex artikel 3:32 Reglement van Orde 

 
De gemeenteraad van Zutphen in vergadering bijeen op 18 januari 2016, 
 

Constaterende dat:  

o Het burgerinitiatief Werkgroep Basisinkomen Zutphen (WBZ) een oproep1 doet aan Raad en 

College om te starten met een vertrouwensexperiment; 

o Bijna een kwart (22,8%) van de beroepsbevolking in Zutphen een uitkering ontvangt; 

o Zutphen in het jaar 2015, 2016 en 2017 uit de pas loopt met het landelijk gemiddelde met 

forse financiële gevolgen voor gemeentelijke begroting;  

o In verschillende gemeenten in Nederland (en in het buitenland) experimenten met een vorm 

van regelarme bijstand zijn gestart of worden voorbereid;  

o De Tweede Kamer in november 2015 een motie heeft aangenomen waarin Staatssecretaris 

Klijnsma wordt verzocht om de Algemene maatregel van bestuur (Participatiewet Art. 83 

Innovatie) dusdanig vorm te geven dat gemeenten een eigen experiment kunnen uitvoeren.  

 

Overwegende dat:  

o Uitkeringsgerechtigden te maken krijgen met tal van complexe opeengestapelde regelingen 

die inzicht en vaardigheden vragen van betrokkenen met stress, verstrikt raken in het 

systeem en armoede als gevolg2; 

o In de huidige krappe arbeidsmarkt mensen aan de slag willen in flexwerk, als ZZP'er of 

vrijwilliger. Het huidige beleid ontmoedigt dit waardoor mensen thuis blijven3;  

o Verschillende landelijke onderzoeken aantonen dat het huidige systeem kostbaar en 

inefficiënt is4 en de kwaliteit van de uitvoering in Zutphen zorgen baart; 

o De Gemeente met de invoering van de Participatiewet steeds meer verantwoordelijkheid 

krijgt en de huidige situatie vraagt om een gedurfde aanpak om uitstroom te bevorderen; 

o Een wetenschappelijke opzet van een dergelijk experiment ervoor zorgt dat onderzocht kan 

worden wat wel of niet werkt in Zutphen om zo tot beter beleid te komen. 

Draagt het college op:  

1. In de eerste helft van 2016 in samenwerking met een wetenschapper5 een experiment met 

het geven van vertrouwen op te starten waarbij er aandacht is voor de monitoring van de 

financiële, administratieve en maatschappelijke effecten; 

2. Bij dit experiment samenwerking zoeken met andere gemeenten, deskundigen en 

vertegenwoordigers van de groep mensen waar het om gaat. 

                                                        
1 In november 2015 stuurde de heer Daane (voorzitter Werkgroep Basisinkomen Zutphen) het rapport ‘Experimenteren met 
vertrouwen’ naar alle fractievoorzitters van de Zutphense gemeenteraad. 
2 Nationale ombudsman 2013 
3 Actal, orgaan dat regering adviseert over regeldruk http://www.actal.nl/flexwerk-onaantrekkelijk-voor-bijstandsgerechtigden/  
4  Bv: Geen fraudeur, toch boete, Nationale Ombudsman (2014) en Waarom arme mensen dome dingen doen, Rutger Bregman, (2013)  
5 Ernst-Jan de Bruijn is Phd bij de Wageningen Universiteit en betrokken bij de experimenten in Wageningen en Utrecht en bereid  de 
mogelijkheden te verkennen om Zutphen mee te nemen in dit onderzoek. 

http://www.actal.nl/flexwerk-onaantrekkelijk-voor-bijstandsgerechtigden/


En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van  

 

GroenLinks,     PvdA 

 

 

V. Boldewijn en L. Luesink   H. Hissink 

 


