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Onderwerp: artikel 38 RvO vraag stimuleren bijstandsgerechtigden door eigen ondernemerschap

Geachte heerYerden,

Op 30 oktober 2018 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake "stimuleren bijstandsgerechtigden 
door eigen ondernemerschap".
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.

Vragen

1) Is het college bekend met het nieuwsbericht "Van uitkering naar ondernemerschap" ?

Antwoord:
Ja, het college heeft hier kennis van genomen. We erkennen de positieve resultaten zoals die in het 
artikel benoemd worden.

2) Is het college het met de PvdA eens dat de positieve resultaten aanleiding geven om in Haarlem 
ook een pi lot op te starten?

Antwoord:
Ook in Haarlem wordt alle ruimte gegeven om als bijstandsgerechtigde uit te stromen via eigen 
ondernemerschap. Op drie manieren wordt hieraan bijgedragen:
1. Uitstroom via de Bbz regeling (Bijstandsregeling Zelfstandigen). 7 van de 10 personen die starten 

via deze regeling, zijn binnen enkele jaren niet meer afhankelijk van de bijstand.
2. Personen die nog niet zeker zijn van hun ondernemersvaardigheden hebben de ruimte om, met 

behoud van uitkering, 1 jaar lang parttime te gaan ondernemen gedurende 19 uur per week. De 
gemiddelde inkomsten die hier het gevolg van zijn, bedragen momenteel € 250 per 
bijstandsgerechtigde. Een deel van deze personen stroomt uit via de Bbz regeling of anderszins. 
Gemiddeld maken 25 personen per jaar gebruik van deze mogelijkheid.
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3. Naast de Bbz regeling en het parttime ondernemerschap worden bijstandsgerechtigden met een 
ondernemingswens ook ondersteund via instellingen waar wij een contract mee hebben 
afgesloten; '115 red een bedrijf en 'Eigen Werk Amsterdam'. Via laatstgenoemde instelling 
krijgen starters hulp en begeleiding bij het opzetten van een bedrijf. Zij begeleiden op 
projectbasis ook parttime ondernemers, gericht op omzetverhoging.

3) Is het college bereid aan te sluiten bij de initiatieven van de 4 pionierende gemeenten?

Antwoord:
Het college onderkent het belang van het bieden van kansen om de bijstand te ontstijgen via 
ondernemerschap. Er is daarom al een behoorlijk breed aanbod uitgezet op dit gebied, dat 
vergelijkbaar is met de 'pionierende' gemeenten die in het artikel worden benoemd.
Gezien de reikwijdte en het succes van dit bestaande aanbod, ziet het college momenteel geen reden 
om op dit onderwerp een aanvullende pilot te starten.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.
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