
 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Klijnsma, beste Jetta  

  

Hierbij onze reactie op de concept-AMvB ‘Besluit experimenten Participatiewet’ Deze AmvB is 

op vrijdag 23 september besproken met de gemeenten Utrecht, Groningen, Wageningen en 

Tilburg naar aanleiding van de door hen (en ons) eerder geuite kritiek op de eerste versie van 

de concept AmvB. Wij zijn blij te kunnen melden dat het nu voorliggende concept in onze ogen 

voldoende ruimte voor gemeenten biedt om verdere stappen te zetten in het traject naar de 

start van hun experimenten. 

  

De AMvB biedt daarmee een kader dat het mogelijk maakt  een wetenschappelijk en inhoudelijk 

relevant experiment vorm te geven . Dat is voor de  bovengenoemde gemeenten het 

belangrijkste en deze  zijn dan ook bereid om in gezamenlijkheid met het ministerie te 

onderzoeken wat de omvang is van de extra onderzoekskosten die gepaard gaan met de AMvB 

en hoe die worden gefinancierd. 

  

Anders dan in de vorige concept-AMvB is het nu mogelijk om een maandelijkse ruimte 

inkomstenvrijlating te onderzoeken, in plaats van het eerder opgenomen “spaarpotje”. Dit was 

een uitdrukkelijke wens van de gemeenten. Alle partijen onderschrijven het belang dat 

experimenten voldoende power zullen krijgen om met de gekozen hoogte van de 

vrijlating  effecten te kunnen meten die de gemeenten zich vooraf ten doel hadden gesteld. 

  

Gemeenten willen verder met hun plannen en zien de huidige AMvB als een belangrijke stap 

voorwaarts in dit traject. Zij zetten die stap dan ook graag, in gezamenlijkheid met elkaar en met 

uw ministerie. 
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VNG ziet ook het belang van het creëren van experimenteerruimte binnen de Participatiewet. 

Nu de bovengenoemde gemeenten aangeven in te kunnen stemmen met de concept AmvB 

vinden wij dat voldoende voor het ingang zetten van de voorhang procedure.  Dat neemt niet 

weg dat onze eerdere opmerking over de reikwijdte van de experimenteerruimte blijft staan. 

Deze concept AmvB biedt gemeenten die op andere thema’s dan inkomstenvrijlating willen 

experimenteren geen ruimte. Graag treden we op een later moment met het ministerie in 

overleg op welke manier er tegemoet gekomen kan worden aan de wensen van deze 

gemeenten, zonder het proces op dit onderdeel tegen te willen houden. 

  

 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad 
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