
 

Motie: onderzoek naar bijstand 

 

De Gemeenteraad van Groningen in vergadering bijeen, op woensdag 24 juni 2020, 

besprekende het agendapunt ‘ 2. Gemeenterekening 2019’ ; 

Kennisgenomen hebbende van: 

 de gemeenterekening 2019. 

Constaterende dat: 

 

 voor 2019 het begroot nadelig saldo op de BUIG 14.4 miljoen euro bedraagt waarbij 
de belangrijkste oorzaak de verslechtering het tegenvallend BUIG-budget voor 2019 
is; 

 

 BUIG een van knelpunten is waarvoor de raad extra beleidsmiddelen beschikbaar 

stelt voor het aanvullen van het tekort op de rijksmiddelen1; 

 het aandeel van de gemeente Groningen in de landelijke uitgaven voor de 

regelingen WWB, IOAW en IOAZ stijgt, terwijl begroot was dat het aandeel in de 

landelijke uitgaven zou verminderen;  

 uit de jaarrekening 2019 blijkt dat het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente 

Groningen uitkomt op 9.958; 

Overwegende dat: 

 

• Groningen, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, achterblijft in de afname van 

het aantal bijstandsuitkeringen2 ;; 

 door de Coronacrisis verwacht kan worden dat het aantal bijstandsuitkering in de 

gemeente Groningen eerder stijgt dan daalt; 

 
 
1  Dit betreft knelpunten die niet binnen bestaande budgetten opgelost kunnen worden of waar dit onwenselijke 
consequenties heeft. Aanvullen tekort rijksmiddelen BUIG 2020: € -9.800, 2021, € -9.500, 2022 € -9.500 (x 
1.000). 

 
2 de landelijke afname van het aantal bijstandsuitkeringen in 2019 bedraagt gemiddeld 4,7% en in de gemeente 

Groningen 0,85%; 

 



 de Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, na onderzoek van het CPB 

over de Experimenten met de Bijstand, constateert dat in geen enkele gemeente 

significante resultaten zijn geboekt voor volledige uitstroom naar werk; 

 werk bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van mensen, materiële welvaart en 

economische onafhankelijkheid biedt en één van de belangrijkste motoren is achter 

het tegengaan van armoede en schuldproblematiek; 

 werk in veel gevallen zorgt voor een sociaal netwerk, zinvolle tijdsbesteding en de 

mogelijkheid tot verdere ontplooiing van talenten;  

 Groningen een sterk oplopend aantal inwoners kent die een beroep moeten doen op 
een uitkering;  

 Groningen ten opzichte van het landelijk gemiddelde  nogal afwijkt voor wat betreft de 
omvang van de instroom en uitstroom; 

 Groningen ondanks de compensatie van het Rijk toch een oplopend tekort houdt; 

 tot nog toe niet blijkt of de genomen maatregelen ook effectief zijn geweest om de 

instroom te beperken en/of de uitstroom te versnellen; 

 er onvoldoende kwantitatieve gegevens zijn waardoor er niet of nauwelijks een 

beoordeling kan plaatsvinden op het uitgevoerde beleid; 

 het onduidelijk is of de programma’s Werk en Inkomen en Economie en 

Werkgelegenheid voldoende op elkaar aansluiten. 

Verzoekt het College: 

 voor de behandeling van de begroting 2021 de raad om kwantitatieve gegevens te 

verstrekken om inzicht te krijgen in de samenstelling van het uitkeringsbestand;  

 uit te leggen waarom het uitkeringsbestand van Groningen procentueel afwijkt ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde;  

 een overzicht te geven van de maatregelen die zijn getroffen om enerzijds de 

instroom te beperken en anderzijds de uitstroom te versnellen; 

 een helder inzicht te geven of en hoe de programma’s Werk en Inkomen en 

Economie en Werkgelegenheid voldoende op elkaar aansluiten. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

Amrut Sijbolts   Ietje Jacobs 

Stadspartij   VVD 

 

 

 


