
 

MOTIE GEMEENTERAAD 
 

Motie nummer:  

Datum indiening 19 juni 2017 
 

Onderwerp: Participatiebonus 

 

De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,  

 

Constaterende dat: 
i. de Participatiewet de mogelijkheid aan gemeenten biedt om mensen die vanuit een 

bijstandsuitkering een betaalde baan vinden, eenmalig een premie van maximaal € 2.392 te 
geven; 

ii. in de gemeente Zutphen deze mogelijkheid ingevuld is in artikel 13 van de Re-
integratieverordening Participatiewet, waarin verlenen van een ‘activeringssubsidie’ is 
opgenomen voor uitkeringsgerechtigden die een reguliere betaalde baan vinden en/of 
deelnemen aan beschut werk, een meedoenplek, een werkervaringsplaats of scholing;  

iii. de hoogte van de activeringssubsidie in beleidsregels van de Gemeenschappelijke Regeling Het 
Plein is vastgesteld op € 600 en dit een aanzienlijk lager bedrag is dan het wettelijk toegestane 
maximumbedrag van € 2.392; 

iv. een verhoging van de activeringssubsidie naar het maximumbedrag ongeveer € 230.000 kost;  
v. de meicirculaire 2017 een landelijk een aanzienlijk verhoging van de algemene uitkering en de 

integratie-uitkering sociaal domein laat zien. 
 

Overwegende dat: 

a. het toeleiden van mensen naar werk een van de speerpunten is van het strategisch 
koersdocument; 

b. mensen die vanuit de bijstand een baan vinden, er netto niet of nauwelijks op vooruit gaan; 
c. in de visie van de Participatiewet opgenomen is dat werken moet lonen; 
d. de activeringssubsidie in tranches kan worden uitgekeerd;  
e. de verhoging van de integratie-uitkering sociaal domein, die in de meicirculaire is opgenomen, 

de mogelijkheid biedt om het maatregelenpakket voor toeleiding naar werk te versterken.  
 

Verzoekt het college 

1. de ‘activeringssubsidie’, zoals deze is opgenomen in de Re -integratieverordening, te verhogen 

naar het maximaal wettelijk toegestane bedrag. 

2. in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Het Plein het standpunt uit te 

dragen dat de Beleidsregels Participatiewet vanaf 1 januari 2018 uitgaan van het maximaal 

wettelijk toegestane bedrag van de activeringssubsidie. 

3. Het benodigde bedrag, € 230.000, te dekken uit de integratie-uitkering sociaal domein. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Indiener(s): Marjolijn Moester (PvdA) 

 


