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Gemeenteraad laat Utrechters met bijstand in de kou staan 

De meerderheid van de gemeenteraad in Utrecht zegt ‘nee’ tegen het burgervoorstel voor 1.000 

Buurtbanen voor 1.000 langdurig werkzoekenden. Dat is een klap in het gezicht voor de duizenden 

Utrechters met bijstand die al jaren zoeken naar een betaalde baan en graag een eigen inkomen willen 

verdienen. Wel wil wethouder Voortman enkele onderdelen van het 1.000 Buurtbanen voorstel 

meenemen in haar ‘business case’. Maar volgens initiatiefnemer Gert Dijkstra van EenUtrecht is dat 

geen oplossing: ‘we willen geen te duur experiment voor een paar tientallen werkzoekenden met 

bijstand, maar een duurzame oplossing waarin de bijstandsuitkering na een jaar structureel kan plaats 

maken voor een Buurtbaan voor iedereen die dat wil en kan’.  

Als politiek podium heeft EenUtrecht in een petitie 442 handtekeningen verzameld. Zodoende moest de 

gemeenteraad stemmen over dit burgervoorstel. Dat gebeurde donderdag 4 februari jl. In de raad 

stemden de fracties van GroenLinks, D66, CU, VVD, CDA, PVV en Stadsbelang allemaal tegen en daarmee 

verdween het burgervoorstel in de prullenbak. Welnee vinden sommigen, want wethouder Voortman is 

bereid om enkele onderdelen van het burgervoorstel 1.000 Buurtbanen te willen opnemen in haar eigen 

plan, waarmee ze later dit jaar wil terug komen in de raad. Maar volgens ons haalt ze dan het ‘hart’ uit het 

voorstel en gaat er geen duurzame oplossing komen.  

Burgervoorstel 1.000 Buurtbanen als duurzame oplossing 

Het burgervoorstel deels gebruiken gaat niet werken. Alleen als je het gehele ‘huis’ van het voorstel benut 

is het kostenneutraal, duurzaam en wél grootschalig in te voeren. Zo bevat het burgervoorstel diverse 

bouwstenen die de uitvoering betaalbaar houden, zoals de eigen financiële bijdrage van organisaties. En 

de werkbegeleiding door Burger- en Buurtorganisaties, in plaats van deze duur van buiten de buurt in te 

kopen. Dit betekent dat je het burgervoorstel 1.000 Buurtbanen wél open kan stellen voor alle langdurige 

werkzoekenden met bijstand, zonder te moeten discrimineren. Na een jaar in de bijstand wordt het een 

keus voor iedereen: ‘blijvend een uitkering houden of kiezen voor een Buurtbaan’. Zinvol werk is er 

genoeg.  

Niemand buitensluiten; iedereen kan meedoen 

Het burgervoorstel 1.000 Buurtbanen gaat dus bewust uit van een duurzame aanpak. Alle langdurig 

werkzoekenden hebben na al die jaren allemaal recht op een eerlijke kans op een betaalde Buurtbaan bij 

een Burger- of Buurtorganisatie ‘om de hoek’. Als je start met het organiseren van de eerste Buurtbanen, 

samen met een kopgroep van enkele Burger- en Buurtorganisaties, en het idee slaat aan, de olievlek gaat 

werken en steeds meer langdurig werkzoekenden in de bijstand gaan zich melden, dan wil je geen ‘nee’ 

moeten verkopen. Of nog erger, keuzes moeten maken, wie er wel en wie er niet na jaren bijstand de 

kans mag krijgen om in een betaalde Buurtbaan in de eigen buurt of wijk te kunnen gaan werken. In het 

burgervoorstel 1.000 Buurtbanen hoeft dat ook niet; iedereen kan meedoen.  

Wel degelijk financieel haalbaar 

Wethouder Voortman, gesteund door de coalitiepartijen GroenLinks, CU en D66, heeft meerdere keren 

aangegeven dat het burgervoorstel met een ambitie van minimaal 1.000 Buurtbanen volgens haar 

financieel niet haalbaar zou zijn. Maar dat klopt niet. De initiatiefnemers hebben laten zien dat bijna alle 

middelen die vrijkomen bij het niet meer hoeven betalen van bijstandsuitkeringen wel degelijk ingezet 

kunnen worden voor het financieren van Buurtbanen. De wet verbiedt het niet en de systematiek in de 

toedeling van deze middelen gaat uit van het aantal Utrechters dat ‘kans heeft op een bijstand’ en niet 

van het aantal Utrechters dat daadwerkelijk een bijstandsuitkering ontvangt. Het burgervoorstel 1.000 

Buurtbanen is dus wél financieel haalbaar.  

Gemiste kans 

Als het voor Utrecht echt belangrijk is dat langdurig werkzoekenden met bijstand in een betaalde baan 

thuis horen, dan was dit de kans om dat te laten zien. De gemeenteraad laat met de tegenstem de 

Utrechter, die langdurig werkzoekend is en niets liever wil dan uit de bijstand komen, in de kou staan. 
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