
 
 

 

 

 

 

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda 

 Postbus 1086 

 2800 BB Gouda 

Betr: Wijziging beleidsregels deeltijd ondernemen 

 vanuit de bijstand 

 

         Gouda, 25 februari 2022 

 

Geacht College, 

 

 

U heeft ons per email op 27 januari een adviesvraag gestuurd die gedateerd is op 9 

november 2021. Na overleg met de gemeente is vastgesteld dat de GASD en GCR deze 

adviesvraag niet eerder hebben ontvangen én dat uw College alsnog prijs stelt op ons advies. 

Met deze korte reactie voldoen de GASD en GCR aan dit verzoek. Ons advies is onder meer 

gebaseerd op de evaluatie van de toepassing van dit instrument, zoals aan de GASD is 

gepresenteerd in december 2021, en op contact met ons netwerk. 

Zoals we in ons advies van 31 mei 2019 hebben opgemerkt juichen wij het toe dat het 

stimuleren van ondernemerschap onderdeel is van het palet van re-integratieinstrumenten.  

 

De volgende vier punten willen wij onder uw aandacht brengen: 

1. De aanmelding  

2. Inkomsten en toeslagen 

3. De ruimte in de Participatiewet 

4. Beperkingen aan de doelgroep 

 

1. De aanmelding 

Wat opvalt is dat in de beleidsregels niet een bepaling is opgenomen over de wijze waarop 

de aanmelding voor dit instrument kan plaatsvinden. In de afgelopen periode is de 

aanmelding voor deelname uitsluitend verlopen op initiatief van de klantmanager. Naar de 

mening van de GASD en de GCR, kan dit leiden tot een ongewenst ‘denken voor een ander’. 



In de regeling en de toelichting is niet transparant gemaakt op grond van welke 

eigenschappen of activiteiten van een cliënt het instrument wordt aangeboden.  

 

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.  

Uiteraard laat de open aanmelding onverlet dat er vervolgens toetsing plaatsvindt of de 

cliënt mogelijk geschikt zal zijn voor het ondernemerschap.  

 

2. Inkomsten en toeslagen 

De GASD en GCR zijn blij dat er in artikel 1 een extra bepaling is opgenomen dat de 

ondernemers ook kunnen rekenen op hulp bij de financiële administratie en 

belastingaangiftes. Wij menen echter dat steun zonodig verder moet gaan.  

Het verrekenen van inkomsten met de bijstand (Participatiewet-uitkering) lijkt afdoende 

geregeld. Maar de huur- en/of zorgtoeslag en de belastingaanslag worden niet door de 

gemeente uitgevoerd. In veel gevallen zullen nog niet gerealiseerde inkomsten moeten 

worden opgegeven voor de vaststelling van huur- en zorgtoeslag. De negatieve of positieve 

correctie op de verleende toeslagen komt aanzienlijk later, mogelijk al nadat het traject is 

gestopt.  

 

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  

 

 
3. De ruimte in de Participatiewet 

De beleidsvrijheid van de gemeente bij de uitvoering van de Participatiewet is beperkt en 

met name het ontplooien van ondernemersactiviteiten schuurt al snel. Echter, om het 

instrument serieus in te kunnen zetten voor een diversiteit aan activiteiten gericht op 

duurzame uitstroom uit de bijstand zal de gemeente creatief en maximaal steun moeten 

kunnen bieden.  

 

Advies 3 

De GASD en GCR adviseren om de ruimte die de Participatiewet biedt maximaal te 

gebruiken en hiertoe de uitvoerend ambtenaren te trainen.  

 

 

4. Beperkingen aan de doelgroep  

In aansluiting op het vorige advies van 31 mei 2019: het komt ons voor dat de bepaling in 

artikel 3 lid 2 onder g ongewenst beperkend is voor potentiële ondernemers.  

Als iemand bijvoorbeeld een timmerbedrijfje of een ander praktisch bedrijf wil opzetten 

waarvoor bedrijfsruimte nodig is dan dit met de tekst van de regeling niet mogelijk. 



Vanuit het oogpunt van de Participatiewet dat het ongewenst is dat de deeltijdondernemer 

een langdurige verplichting aangaat door het huren van een bedrijfsruimte is dit begrijpelijk, 

maar evengoed een beperking.  

 

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.  

 

 

Wij zijn benieuwd naar de reactie van uw College op dit advies. 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Ton de Korte 

Voorzitter Goudse Adviesraad Sociaal Domein. 

Voorzitter Goudse Cliëntenraad 

. 

 

 


