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Deelnemers: 4 inwoners (onder wie Handig in de Buurt) en vanuit de raad: Julian Bushoff (PvdA), 

Koosje van Doesen (voorzitter, D66), Mirjam Wijnja (GroenLinks), Ton van Kesteren (PVV), Wesley 

Pechler (Partij voor de Dieren)

Koosje opent het gesprek en heet de deelnemers welkom. Na een kort kennismakingsrondje gaan we 

van start. 

De belangrijkste thema’s die zijn besproken:

- Meer mogelijkheden voor burgers: het lijkt alsof er bij de begroting al zo veel vastligt, graag 

wat meer beweging daarin. De ‘omgekeerde right to challenge’ is mooi, meer 

verantwoordelijkheden, budget en bevoegdheden naar de burgers graag. Voorbeeld is het 

oplossen van schulden in de Hoogte met een werkgroep. Voor meer info zie 

www.burgerperspectief.nl     Bewoners zijn er klaar voor.

- Meer steun van gemeente bij burgerinitiatieven: bij het burgerinitiatief in de Hoogte om de 

schulden terug te dringen is steun van de gemeente erg welkom, bijv. bij contacten met 

schuldeisers. Alle waardering voor het gebiedsteam van de gemeente, dat is een geweldige 

uitvinding. Zij weten de vertaling te maken naar de gemeente en weten de weg in de 

gemeente en dat helpt enorm. Heel wat burgerinitiatieven hebben veel slagkracht en streven 

ernaar met zo weinig middelen zo veel mogelijk te bereiken. Een voorbeeld is de Plutozaal in 

Paddepoel, gerund door 80-plussers zonder subsidie. Door corona zitten zij nu met de 

handen in het haar. Het is belangrijk om dat overeind te houden, daar moet de gemeente 

ook oog voor hebben.   

- Meer out of the box denken bij vinden van werk en minder regeldruk: er staan veel mensen 

aan de zijkant in onze gemeente, terwijl aan de andere kant ondernemers graag mensen 

willen aannemen. Maar door allerlei regeltjes levert dit te veel belemmeringen op, de 

gemeente kan daar creatiever mee omgaan. Horeca heeft mensen over, anderen hebben 

tekort zoals in de zorg en bij webwinkels. Maar regels blokkeren vaak overstap. Mensen gaan 

ook rekenen, werk moet wel wat opleveren. Misschien kan gemeente zorgen voor koppeling 

van mensen aan ondernemers die hen de kans willen geven. Zo komt er meer ruimte om 

mensen te laten ervaren waar ze goed in zijn. Een ander voorbeeld is kijken wat er in de wijk 

gebeurt. In de Hoogte is er onlangs veel nieuwbouw gepleegd. Waarom niet drie jaar van 

tevoren in de wijk zelf kijken wie een opleiding wil volgen en de mensen een kans in de bouw 

geven? Dat moet toch mogelijk zijn!  

- Toeleiden naar zinvol bezig zijn: er is steeds sprake van toeleiden naar werk, maar je kunt 

beter spreken van toeleiden naar zinvol bezig zijn. Dan worden mensen een stuk creatiever in 

hun hoofd en komt er meer in beweging. Bij het eigen ondernemerschap werkt het vaak veel 

beter als mensen zoiets in groepsverband doen, en niet individueel. Een voorbeeld daarvan is 

de scharrelondernemers, een mix van verschillende mensen om bepaalde taken uit te 

voeren. 

http://www.burgerperspectief.nl/


- Basisbaan biedt meer zekerheid: Er stromen nu mensen door naar een basisbaan die daar 

heel erg blij van worden. Ook zijn er zeker meer mensen die met een basisbaan geholpen 

zouden zijn, omdat het de nodige zekerheid biedt en het financieel wat oplevert. Dat zijn 

belangrijke voorwaarden. 

- Schuldenproblematiek is collectief, niet individueel: Schulden worden te vaak gezien als 

individueel probleem, vaak is het voor de betreffende persoon veel te ingewikkeld, bijv. door 

te veel betaalmomenten. Schulden zijn een bron van heel veel kwaad en vaak snel op te 

lossen. Minder schulden geeft minder stress, en over vijf jaar is er minder jeugdhulp nodig. 

De gemeente moet zelf echt uitstralen dat armoede een collectief probleem is en geen 

individueel probleem. Hoe is het mogelijk dat er in deze City of Talent zoveel armoede is? 

Met inzet van verschillende manieren moet dit op te lossen zijn: perspectief bieden, handen 

uit de mouwen en zorgen dat mensen mee kunnen doen. 

Koosje van Doesen sluit af en bedankt de deelnemers voor hun inbreng.  


	Verslag deelsessie Werk & Inkomen Praat met de Raad op 29 oktober 2020

