Gemeente Delft
t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 78
2600 ME Delft
Betreft: Advies notitie Tussen Ondernemen en Participatiewet
Datum: 13 september 2017
Geacht College,
Onlangs stuurde u ons bovengenoemde notitie met het verzoek om advies. Bijgaand
ontvangt u onze reactie.
De ASD onderschrijft de doelstellingen en aanpak zoals beschreven in de notitie om
ondernemerschap ruimte te bieden vanuit de Participatiewet, voor wat betreft het Besluit
Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) en “parttime en sociaal coöperatief ondernemen”(
PTO/SCO). We adviseren daarbij het volgende:
1. Het verrekenen van de inkomsten uit het ondernemerschap met de uitkering lijkt
ons voor een startende ondernemende bijstandsgerechtigde niet motiverend, een
financiële stimulans ontbreekt dan volledig. We adviseren het inkomen van
ondernemers in de BBZ en PTO pas te verrekenen als het inkomen van de startende
ondernemer boven 130% van de laatst ontvangen uitkering komt.
Bij het SCO adviseren we in het eerste jaar dat de deelnemer lid is van de corporatie
af te zien van verrekening en in het tweede jaar de inbreng in de corporatie per
deelnemer in overleg met de corporatie vast te stellen, waarbij de vergoeding aan de
deelnemer wordt begrensd tot 130% van de laatst ontvangen uitkering.
2. Om te voorkomen dat deelnemers in de BBZ/PTO/SCO teveel belast worden met
bureaucratie adviseren wij voorwaarden en uitvoeringsregels overzichtelijk en
eenvoudig te houden. Daarbij zou de toegewezen werkbegeleider van Werkse!
ingezet kunnen worden als casemanager om de startende ondernemer te faciliteren
bij monitoring en rapportages.
3. Voor deelnemers in de BBZ- en PTO-regeling is ons advies om deze zich verplicht te
laten begeleiden door de nog op te richten Haaglandse zaak overeenkomstig de
Rotterdamse zaak. Daarbij is het wel van belang dat de Haaglandse zaak op korte
termijn wordt opgericht.
Voor deelnemers in het SCO wordt geadviseerd de begeleiding in het eerste jaar
intern door de corporatie uit te laten voeren en vanaf het tweede jaar de financieeladministratieve begeleiding bij de nog op te richten Haaglandse zaak onder te
brengen.
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4. Hoewel de gemeente geen doelgroepenbeleid meer voert hebben wij de indruk dat
het SCO- traject met name gericht is op een specifieke doelgroep (Stunt). De SCO
biedt ons inziens ook kansen voor bijvoorbeeld kunstenaars, wijkbedrijven en
corporatieve mantelzorg in de wijk. We adviseren ook ruimte te geven aan andere
initiatiefnemers in de stad om een corporatie op te richten en extra middelen in de
begroting op te nemen voor SCO-initiatieven.
5. Bij het opstellen van dit advies werd ons duidelijk dat het SCO-traject als pilot is
gestart vooruitlopend op nog vast te stellen beleid. Om onzekerheid bij de
betrokkenen te voorkomen en de voortgang van de SCO/PTO-trajecten te
bevorderen adviseren we u om zo spoedig mogelijk eenduidige en heldere
voorwaarden en uitvoeringsregels te stellen.
Wij zien uw reactie op ons advies met belangstelling tegemoet en ontvangen graag
informatie over de voortgang en resultaten van de verschillende pilots en trajecten.
Met vriendelijke groet,

Harry ter Braak
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Delft
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