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Onderwerp: Raad informeren inzake beleidsregels Besluit bijstand 

zelfstandigen en Parttime ondernemen 

Geachte Raadsleden, 

De gemeente heeft als wettelijke taak het landelijke Besluit bijstandsverlening 

zelfstandigen 2004 (hierna: Bbz 2004) uit te voeren. In het Bbz 2004 is onder andere 

vastgelegd wie in aanmerking komt en welke vormen van bijstand voor zelfstandigen 

mogelijk zijn. Binnen het Bbz 2004 heeft de gemeente ruimte voor eigen invulling van een 

aantal beleidsonderdelen. Deze beleidskeuzes zijn vertaald in beleidsregels, welke zijn 

vastgesteld in het college op 13 december 2022. 

Daarnaast willen wij uitkeringsgerechtigden in onze gemeente de kans geven om 

parttime te ondernemen (hierna: PTO) met behoud van uitkering. De gemeente heeft ook 

daarin beleidsvrijheid, waarvan de inhoud is vastgelegd in beleidsregels. Deze 

beleidsregels zijn eveneens vastgesteld in het college op 13 december 2022. 

1. Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) 

Bbz is een vangnetregeling voor zelfstandig ondernemers met financiële problemen. Het 

Bbz is een aanvullende regeling op de Pw. Het doel van het Bbz is de zelfstandig 

ondernemer in staat te stellen om met zijn onderneming of zelfstandig beroep (weer) 

genoeg te verdienen zodat hij in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Het Bbz biedt aan de 

gevestigde ondernemer met financiële problemen een bestaansminimum als er geen 

andere optie is (het vangnet) en aan de startende ondernemer een financiële basis om 

parttime een bedrijf te starten. Het Bbz is echter meer dan alleen geld. Elke ondernemer 

die voor het Bbz in aanmerking komt, krijgt advies en begeleiding om van zijn bedrijf of 

zelfstandig beroep (weer) een financieel gezond en levensvatbare onderneming te 

maken of om het bedrijf op verantwoorde wijze te beëindigen. De klantmanager Bbz voert 

deze taken uit. 

Eehandelddoor N Uw brief van 

Bijlage(n) 2 Uw kenmerk 

Documentnr 609104 en 609105 

(geanonimiseerd)

RR Onstenmek zT 



banholt 

bemelen 

cadier en keer 

eckelrade 

eijsden 

gronsveld 

margraten 

mariadorp 

mesch 

mneer 

noorbeek 

‘oost-maarland 

rijckholt 

scheulder 

st geertruid 

BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

We hebben binnen onze gemeente op enkele onderdelen beleidsvrijheid. Deze 

onderdelen zijn in de beleidsregels uitgewerkt. Het gaat om de volgende onderwerpen: 

- _ wijdienen zelf een inschatting te maken of een bedrijf al dan niet levensvatbaar 

is; 

- _ wij bepalen de hoogte van de kredieten; 

- _ wij bepalen de duur van de ondersteuning in levensonderhoud; 

- _ wij bepalen wie er bij sanering ingezet wordt. 

2. PTO (Parttime ondernemen) 

Er is sprake van parttime ondernemen n de bijstand wanneer iemand naast een uitkering 

inkomsten genereert die vallen onder ‘zelfstandig ondernemerschap’. Op deze manier is 

het voor een bijstandsgerechtigde mogelijk om voor maximaal 23 uur per week 

werkzaamheden te verrichten of een kleine onderneming op te starten. De inkomsten 

worden verrekend met de uitkering oftewel aangevuld tot bijstandsniveau. Bij parttime 

ondernemen als re-integratie instrument krijgen klanten enerzijds begeleiding bij hun 

ondernemerschap, maar anderzijds ook bij hun traject naar volledig zelfstandig 

ondernemen, dan wel een (gedeeltelijke) baan in loondienst. We willen PTO binnen onze 

gemeente actief inzetten als re-integratiemiddel, om de kans op uitstroom uit de Pw te 

vergroten. Ook deze taken vallen onder de verantwoordelijkheid van de klantmanager 

Bbz. 

PTO kan dienen als een vorm van participatie op weg naar re-integratie. Inactieve 

klanten komen weer in beweging en doen werkritme op. Voor klanten met een kleinere 

afstand tot de arbeidsmarkt is parttime ondernemen een voorzichtig stapje naar fulltime 

ondernemen of ondernemen in combinatie met een baan in loondienst. 

Voor sommige klanten is parttime ondernemen passender dan regulier werk. Op deze 

manier kunnen mensen iets doen waar hun passie ligt. Het wordt als het ware gezien als 

een betaalde hobby en daarnaast werkt het kostenbesparend omdat klanten deels 

uitkeringsonafhankelijk worden. 

Parttime ondernemen heeft een positief effect op het welzijn van mensen. Het kan de 

eigenwaarde en het zelfvertrouwen van klanten verhogen, waardoor zij het gevoel 

ontwikkelen dat ze iets kunnen betekenen voor anderen (zingeving). 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Ambities vanuit onze gemeente 

In de meerjarenbegroting 2023-2026 is onder het prioritair thema 'Kwaiteit van leven’ de 

ambitie ‘een inclusieve samenleving’ opgenomen. Er is 0og voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt en inwoners met beperkingen van welke aard dan ook. Via 

Sociale zaken Eijsden-Margraten (SEM) ondersteunen wij mensen met mindere kansen 

op de arbeidsmarkt intensief en persoonlijk naar het vinden van werk of passende 

inkomensondersteuning, zodat ook zij actief kunnen blijven deelnemen in de samenleving 

en onze gemeenschappen. De beleidsregels rondom Bbz en PTO sluiten hier naadloos 

bij aan. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd inzake de vastgestelde 

beleidsregels Bbz en PTO. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Dre. ore. N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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