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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 5, tot het vaststellen van de 1e wijziging Programmabegroting 2019 - 2022;
 
constaterende dat: 
1. in het kader van de transformatie inwoners met een uitkering worden uitgenodigd voor een 

maatwerkgesprek;
2. bijstandsgerechtigden verplicht zijn meerdere sollicitaties per week te versturen; 
3. 60 plussers nauwelijks een reactie op hun sollicitaties ontvangen of worden uitgenodigd voor een 

gesprek; 
4. vakbonden, waaronder de CNV, hebben opgeroepen om de sollicitatieplicht voor oudere 

werkzoekenden te versoepelen;
5. recent onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau en de Universiteit Utrecht hebben 

geconstateerd dat ouderen hun werkhervattingskans niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden door 
lagere inkomenseisen te stellen of hun zoekintensiteit aan te passen; 

 
is van mening dat: 
a. het demotiverend is om meerdere keren per week te moeten solliciteren terwijl de baankansen 

nihil zijn; 
b. mensen met grote afstand van de arbeidsmarkt niet mogen worden afgeschreven en op 

verschillende manieren een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving; 
c. meer maatwerk geboden kan worden, zoals het vaker individueel ontheffen van de plicht tot het 

schrijven van sollicitatiebrieven;
 
verzoekt het college om: 
1. mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt meer maatwerk te bieden door individuele 

ontheffing van de plicht tot het schrijven van sollicitatiebrieven; 
2. de uitvoerend ambtenaren te vragen om in gesprek te gaan met deze inwoners om te bepalen of 

zij in aanmerking komen voor de individuele ontheffing van de plicht tot het schrijven van 
sollicitatiebrieven of juist gerichtere ondersteuning naar betaald werk of vrijwilligerswerk willen 
ontvangen;

3. de uitvoerend ambtenaren te vragen om bij de invulling van de verplichte tegenprestatie bij 
inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt nadrukkelijk ook te kijken naar mantelzorg, een invulling 
die bijdraagt aan meer toekomstperspectief, of aan gerichte persoonlijke ontwikkeling;

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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PvdA Ridderkerk Echt voor Ridderkerk Burger op 1
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