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We weten dat;

 in Arnhem gemiddeld veel mensen met een bijstandsuitkering wonen, 
 de Arnhemse gemeenteraad in heeft gestemd met een initiatiefvoorstel (2016) en 

motie (2018) voor proeftuinen ten behoeve van het bijverdienen in de bijstand, 
 mensen met een deeltijdfunctie 3 keer zoveel kans hebben om uit te stromen uit de 

bijstand, 
 uit het onderzoek ‘Weten wat werkt’ blijkt dat met het bijverdienen naast de bijstand 

de kans op een baan stijgt
 daaruit ook blijkt dat een bijverdienregeling zowel aanzet tot het vinden van werk als 

ook het behouden van werk, 
 door de Coronacrisis meer mensen meer risico lopen om in te stromen in de 

bijstand. 

We vinden dat;
 de stap naar werk kleiner gemaakt moet worden door het opbouwen van 

deeltijdwerk, 
 bijverdienen naast de bijstand een aanvullende aanpak is om meer mensen uit te 

laten stromen naar betaald werk, 
 alle ruimte voor vertrouwen en menselijkheid die de participatiewet voorschrijft 

gebruikt moet worden. 

Daarom spreekt de raad uit:
Dat het bijverdienen naast een bijstandsuitkering een goede methode is voor meer uitstroom uit 
de bijstand.
 
En daarom verzoekt de gemeenteraad het college,

 te onderzoeken hoe bijverdienen naast de bijstand ingevoerd kan worden door middel 
van een uitstroompremie/bijverdienpremie, 

 de gemeenteraad de mogelijkheden voor te leggen voor een grondslag voor een 
uitstroom/bijverdienpremie (met een duur van meer dan 6 maanden), 



 eventuele kosten uiterlijk in september voor de begroting inzichtelijk te maken voor de 
gemeenteraad.
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