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Aanleiding 

 

Het aantal bijstandsgerechtigden is in onze gemeente hoog en er is zeker geen sprake van 

een dalende tendens. Op dit moment zijn er 560 bijstandsgerechtigden en verwacht het 

college 630 inwoners in de bijstand in 2018. Een forse toename in 2018 en een toename 

t.o.v. 2014 met 20%. 

 

De RSD is de uitvoeringsorganisatie voor onze gemeente op het gebied van werk en 

inkomen.  

 

De Gemeente De Bilt besteedt zelf lokaal op de volgende wijze aandacht aan werk & 

inkomen; 

- Het college van B&W brengt bij elk bedrijfsbezoek de inzet van inwoners met een 

afstand tot de arbeidsmarkt onder de aandacht. 

- Het project WeMatch voor statushouders wordt nu ook opengesteld voor andere 

doelgroepen. 

- Mens De Bilt organiseert en enthousiasmeert vrijwilligerswerk op professionele wijze 

 

Met respect voor bovenstaande inspanning en enthousiasme, constateren wij dat wij in onze 

gemeente geen vernieuwende werkgelegenheidsinitiatieven kennen die 

bijstandsgerechtigden stimuleren of aanmoedigen werkervaring op te doen en de stap naar 

werk te kunnen maken. Dat soort initiatieven zijn wel nodig wanneer we niet slechts mee 

willen liften op de golven van economische groei en neergang zoals nu het geval is. 

 

Wijkbedrijf De Bilt 

 

Waarom laten we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geen werkervaring opdoen 

door in onze gemeente een “wijkbedrijf” op te richten. 

 

Als u de term ‘wijkbedrijf’ op google invoert vindt u een scala aan wijkbedrijven. Zoals één 

van de initiatiefnemers zelf zegt; “er zijn geen twee wijkbedrijven hetzelfde”. 

 

Er zijn wijkbedrijven die zich vooral richten op de toeleiding naar werk, zoals die in Goes, 

Rotterdam en Den Haag. Er zijn wijkbedrijven die heel breed georiënteerd zijn en zich  

richten op wonen in alle facetten zoals Leeuwarden (zelf energie opwekken, gezamenlijk 

energie opwekken, gezamenlijke moestuinen, maar ook onderhoud en de verduurzaming 

van de woningen, zowel koop als huur in participatie met de woningbouwvereniging en de 

VvE’s) of juist de creativiteit van de wijkbewoners (samen kinderopvang, een wijkbode, 

eenvoudige hulp bij het huishouden, opleidingen etc. organiseren) in Groningen. Ook zijn er 

wijkbedrijven (o.a. Utrecht) die het mogelijk willen maken dat ‘buitenbeentjes’ (Cliënten uit 



de GGZ, mensen die uit een verslaving komen, mensen die door omstandigheden heel lang 

in de bijstand zitten) deelnemen aan de maatschappij en een zinnige dagbesteding krijgen 

door allerlei klussen in de wijk aan te pakken. Welke vorm ook gekozen wordt, de resultaten 

zijn over de hele linie verbluffend op het gebied van werk & inkomen, zo werden in Goes in 

het eerste jaar 24 van de 44 deelnemers aan een baan geholpen. 

 

De PvdA wil graag dat er een wijkbedrijf komt in onze gemeente. In welke vorm is ons om 

het even, als werk maar één van de belangrijkste doelen is. Het wijkbedrijf moet leiden tot 

zinnige (arbeidsmatige) dagbesteding en toeleiding naar werk van deelnemers. 

 

Dat werk kan heel laagdrempelig zijn, zoals bijvoorbeeld het schoonmaken en opknappen 

van speeltuinen in overleg met de buurt. Ook het onderhouden van openbaar groen kan in 

onze gemeente een extra impuls gebruiken. Deze activiteiten kunnen een start zijn en 

kunnen aangevuld worden met werk dat in de wijk gewenst is.  

 

Het is belangrijk om goedlopende wijkverenigingen en -initiatieven zoals de WVT, maar ook 

bijvoorbeeld de Theresiaschool en de community in Hollandsche Rading en andere buurt-

initiatieven in onze gemeente hierbij te betrekken. Uiteindelijk bepaald de betreffende wijk 

zelf hoe ‘breed’ het wijkbedrijf wordt. 

 

De voordelen zijn overduidelijk: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen 

werkervaring op en leveren een tegenprestatie voor hun uitkering. Tegelijkertijd verbetert 

de kwaliteit van leven in de wijk. Beginnend met zichtbare zaken zoals schone en hele 

speelvoorzieningen en goed onderhouden openbaar groen en misschien wel eindigend in 

een wijk die bijna alles zelf regelt op basis van ‘right to challenge’. 

 

Voorstel 

 

Vanzelfsprekend moet er veel uitgewerkt worden om een Bilts wijkbedrijf mogelijk te 

maken. Vragen dienen beantwoord te worden als: 

 

- Hoe kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren, welke 

regelingen gelden er in onze gemeente 

- staan er een extra vergoeding voor de werkzoekende tegenover en zo ja, hoe regelen 

we dit? 

- hoe organiseren we de deskundige begeleiding? 

- Op welke wijze maken we gebruik van bestaande wijk-organisaties? 

 

De PvdA denkt dat het idee van een “wijkbedrijf De Bilt” het onderzoeken waard is en stellen 

daarom voor om: 

 te onderzoeken onder welke voorwaarden een Bilts wijkbedrijf zoals hierboven 

beschreven succesvol kan zijn 

 en het college hierover begin 2018 te laten rapporteren zodat de gemeenteraad 

hierover een besluit kan nemen 



MOTIE 

artikel 34 Reglement van Orde 
 

De raad van de gemeente De Bilt in vergadering bijeen op 9 november 2017 
 

Onderwerp: Wijkbedrijf De Bilt 

 

Overwegende de bijgevoegde notitie 

 

Vraagt het college: 

 

 te onderzoeken onder welke voorwaarden een Bilts wijkbedrijf zoals hierboven beschreven 

succesvol kan zijn 

 hierover begin 2018 te rapporteren zodat de gemeenteraad hierover een besluit kan nemen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Indieners:  

 

PvdA 

 

 


