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Geachte heer De Korte, geachte leden van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein en van de Goudse 
Cliëntenraad, 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders dankt u hartelijk voor het advies dat uw raden op 25 februari jl. 
aan het college hebben verstuurd. Onderstaand zet het college de reactie op uw advies uiteen.  
 
Advies 1: Om kansenongelijkheid en willekeur te voorkomen adviseren de GASD en GCR: 

 het instrument actief en breed bekend te maken en 
 een open aanmelding. 

 
Ondernemen vanuit de bijstand vraagt veel van deelnemers en vereist een specifiek profiel. Het college is 
het daarom met u eens dat cliënten zich ook op eigen initiatief moeten kunnen aanmelden voor dit traject; 
initiatief nemen is een belangrijke eigenschap voor een ondernemer.  
Uit de ervaringen van afgelopen jaren is gebleken dat het re-integratietraject ondernemen vanuit de bijstand 
niet voor iedereen passend is. Daarom betekent aanmelding nog niet automatisch deelname. Het is aan de 
consulent, die zijn/haar cliënten het beste kent en hiermee ook het beste in staat is om vooraf zo goed 
mogelijk te beoordelen of dit re-integratietraject geschikt is voor de cliënt. Voor deze beoordeling kan hij ook 
diagnose- / toets instrumenten inzetten.  
Het college zal zorgen voor passende communicatie over deze mogelijkheid om te re-integreren naar werk, 
waarbij het doel is om juist het zeer beperkte aantal inwoners met een bijstandsuitkering te vinden voor wie 
dit re-integratietraject passend is. 
  
Advies 2: De GASD en GCR adviseren om in de regeling een waarborg op te nemen dat de deelnemer niet, 
ook niet met terugwerkende kracht na afloop van deelname, in financiële problemen komt als gevolg van 
toeslagcorrecties. 
 
De huidige inrichting van het inkomensbestel in Nederland zorgt er inderdaad voor dat er gevolgen kunnen 
zijn voor het inkomen wanneer een uitkeringsgerechtigde aan het werk gaat. Deze zorgen leven ook bij de 
deelnemers van deeltijd ondernemen. De afgelopen jaren is gebleken dat zij het genereren van inkomen 
spannend vinden en angstig zijn voor eventuele terugvorderingen. De wijze waarop het college deze zorg 
adresseert, is om in de uitvoeringspraktijk inkomensconsulenten beter de betrekken bij de uitvoering van dit 
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instrument, vanuit de overtuiging dat voorkomen beter is dan genezen. Een inkomensconsulent kent de wet- 
en regelgeving m.b.t. inkomen goed en is in staat om eventuele angsten en onzekerheden weg te nemen 
door inkomenssituaties voor te rekenen. Op deze manier kunnen onverwachte nadelige financiële gevolgen 
worden voorkomen. Op basis van het huidige wettelijke kader is het bieden van waarborgen niet mogelijk. 
Daarnaast is de uitvoering van toeslagen(correcties) belegd bij de Belastingdienst en kan het college hierin 
niet interveniëren. 
 
Advies 3: De GASD en GCR adviseren om de ruimte die de Participatiewet biedt maximaal te gebruiken en 
hiertoe de uitvoerend ambtenaren te trainen. 
 
Het college is het met u eens dat maximaal gebruik moet worden gemaakt van de ruimte die de wet biedt, 
zolang dit in het belang is van onze inwoners. Ook het in het belang van onze inwoners incidenteel afwijken 
van de wet, acht het college mogelijk. Professionals moeten in staat zijn om het goede voor de inwoner te 
kunnen blijven doen, ook wanneer de wettelijke kaders benauwend werken. Om die reden wordt constant 
gewerkt aan hun doorontwikkeling. Hierbij kan worden gedacht aan het vergroten van kennis van wet- en 
regelgeving, maar ook bijvoorbeeld aan intervisie, waarbij collega’s elkaars inzichten verrijken.  
 
Advies 4: De GASD en GCR adviseren daarom om in voorkomende gevallen via een andere constructie 
tegen een schappelijke prijs bedrijfsruimte ter beschikking te stellen en de kosten hiervan aftrekbaar te 
maken van de inkomsten. 
 
Deze voorwaarde is, zoals u in het advies aangeeft, inderdaad wettelijk bepaald. De gedachte achter deze 
voorwaarde is om de deelnemer zelf te beschermen tegen te hoge kosten. Net als uw raad, kan ook het 
college zich een situatie voorstellen waarin deze voorwaarde beperkend werkt. In dat geval kan maatwerk 
worden geboden door af te wijken van deze eis. Zo kan de beperking worden opgeheven als een specifieke 
situatie hierom vraagt, terwijl deze bescherming tegen te hoge kosten voor overige deelnemers nog steeds 
blijft bestaan.  
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Gouda, 
de secretaris, de burgemeester, 

 

 

drs. R.C. Bakker  mr. drs. P. Verhoeve 
 
 
 
 


