
 
 

 

 
 

 
 
RAADSVRAAG       
 
Nr: SV  
 
Datum:  6 augustus 2015 
 
Vraag artikel 38 Reglement van Orde   
 
Indiener: PvdA, Bas Noorlander 

Onderwerp:  Proef met basisinkomen voor mensen in de bijstand met als doel besparing op 

bureaucratie en afschaffen van regels en subsidies en stimuleren van zinvol werk 

 

 
Vragen: 
 
1. Is het college bekend met de initiatieven in de gemeenten Wageningen, Groningen, 

Maastricht, Enschede, Nijmegen, Gouda en mogelijk ook andere gemeenten, met 
betrekking tot bovengenoemd onderwerp? 
 

2. Is het college bereid zelfstandig en/of in samenwerking met bijvoorbeeld de gemeenten 
in Midden-Holland het initiatief te nemen en bij staatssecretaris Klijnsma een verzoek in 
te dienen om in aanmerking te komen voor het deelnemen aan een proef met betrekking 
tot bovengenoemd onderwerp?  

 
Toelichting:   
De PvdA-fractie heeft op 5 augustus kennisgenomen van een artikel in het Het Financieele 
Dagblad over een proef met basisinkomen voor mensen in de bijstand. Volgens dit artikel 
vinden de gemeenten dat de huidige bijstandsregels niet werken. 
 
Zo zouden verplichte re-integratietrajecten niet goed passen bij de deelnemers en kost de 
handhaving gemeenten enorme hoeveelheden tijd en geld. 
 
Een aantal gemeenten wil na de zomer gaan experimenteren en bekijken of het beter kan. 
Staatssecretaris Klijnsma moet toestemming geven voor de proef. Als zij groen licht geeft 
voor het experiment, dan wordt aan alle mensen in de bijstand gevraagd of ze mee willen 
werken. (Voor verdere info over dit onderwerp verwijs ik u graag naar het betreffende artikel 
in het FD). 
 
Het terugdringen en verminderen van overbodige regelgeving, recent nog uitgesproken 
tijdens de begrotingsbehandeling, past in het streven van de raad. Het is mede om die reden 
dat de PvdA verzoekt dit binnen de regio aan de orde te stellen en vervolgens de 
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staatssecretaris te verzoeken ook in aanmerking te komen voor een experiment. Het 
experiment dat tevens als doel heeft inwoners met een bijstandsuitkering, die hiertoe in staat 
zijn of dit wensen, optimaler, zinvoller en gemotiveerder in te zetten bij het verrichten van 
werkzaamheden. 
 
Dit voorkomt tevens dat werkzaamheden worden ervaren als intimiderend, zinloos en 
onredelijk. (Zie onder andere het zeer kritische rapport van de Gemeentelijke Ombudsman 
van Rotterdam). 
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