
 

 

 

 

A M E N D E M E N T 

De raad van de gemeente Diemen, in vergadering bijeen op 28 oktober en 4 november 2021 om de begroting 2022 

vast te stellen, 

Heeft kennisgenomen van: 

• Het initiatiefvoorstel ‘Basisbanen ook in Diemen’, dat tot doel heeft om werkervaringsbanen van in principe 

32 uur per week te creëren voor mensen die langdurig in de bijstand zitten en vanuit die positie een kleine 

kans maken op de reguliere arbeidsmarkt, maar wel bepaalde werkzaamheden kunnen verrichten, waarvoor ze 

het wettelijk minimumloon ontvangen; 

Overwegende dat: 

• Uitstroom vanuit de uitkering naar een betaalde reguliere baan in de praktijk nagenoeg onmogelijk is voor 

mensen die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering; 

• Een extra inzet als aanvulling op het bestaande beleid mogelijk is voor de doelgroep die langdurig afhankelijk 

is van een uitkering; 

• Basisbanen daartoe een bijdrage kunnen bieden; 

• Basisbanen een meerwaarde kunnen hebben voor de samenleving én voor het welbevinden, de structuur en 

financiële zelfstandigheid van de werknemer; 

• Via een basisbaan werkervaring opgedaan kan worden waardoor eventueel doorstroom naar een reguliere 

baan gemakkelijker wordt; 

Besluit bij de vaststelling van de begroting 2022: 

• Voorlopig vijf basisbanen voor maximaal twee jaar in te voeren voor mensen die langdurig in een uitkering 

zitten, en die bij voorkeur gericht zijn op uitstroom naar een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt; 

• De kosten van  € 34.000 per basisbaan als volgt te dekken: 

- met de bijstandsgelden die de gemeente van het Rijk ontvangt (€ 14.000 p.p. voor het eerste jaar dat iemand 

een basisbaan heeft); 

- uit de huidige raming van het sociaal domein, hetzij via een surplus of een ombuiging van bestaande 

budgetten; 

- uit ESF- en REACT EU-middelen; 

- met financiële meevallers, zoals de hogere algemene uitkering die de gemeente in 2022 en 2023 verkrijgt 

vanwege de groei van het aantal inwoners; 

• Naar aanleiding van de ervaringen met deze basisbanen in 2022 of 2023 een keuze te maken over voortzetting 

en uitbreiding; 

Verzoekt het college: 

• Zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan dit besluit en de raad op de hoogte te houden van de verdere 

ontwikkelingen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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