Samenvatting Dialoogavond Basisinkomen 9 februari 2017.
•

Waarom zouden we wel of niet instemmen met een gemeentelijk experiment
Basisinkomen in Weert?
Alle dialooggroepen voelen voor een experiment Basisinkomen. Alle zaken om het
experiment op te zetten zullen samen met Hogescholen en of Universiteiten en
Gemeente moeten worden voorbereid. De opzet van het experiment moet zonder
meer goed zijn anders heb je alleen maar verliezers.
Toch twijfelen sommige deelnemers van deze dialoogavond of een experiment
Basisinkomen er moet komen. De gemeente zou ook eens goed kunnen kijken naar
de samenstelling van het totale uitkeringsbestand.
Men vindt dat er drie principiële eisen zijn die aan experimenten in een gemeente
moeten worden gesteld:

1. Het doel/de doelen van het experiment moet(en) worden vastgesteld en uitgelegd (in de
context van de gemeente, bijv. rekening houdend met cultureel verschillende doelgroepen,
en met verslavingsproblematiek)
2. De steekproef moet voldoende groot zijn om verantwoorde conclusies uit het onderzoek te
kunnen trekken.
3. Experimenten moeten dusdanig worden ingericht dat er geen economische spiraal naar
beneden ontstaat

•

Welke doelgroepen willen we aanspreken bij een experiment in Weert?
De meningen van de aanwezigen lopen uiteen. Uitkeringsgerechtigden? Doorsnee uit de
bevolking van Weert? Verder:
- Zzp-ers zouden ook tot de doelgroep kunnen behoren.
- Kansarme gezinnen die alleen rondkomen omdat er toeslagen zijn.
- Groepen vrijwilligers. Bijv. Degenen die in de zorg als vrijwilliger meedraaien.
- AOW-ers zouden voorlopig niet mee mogen doen. Hun AOW-uitkering is al een soort
basisinkomen. Wel meenemen in de voortgang van het experiment.
- Mensen die de dupe zijn geworden als gevolg van de het opschorten van de AOW
leeftijd.
In het experiment moet er wel voor worden gezorgd dat de groepen die meedoen aan het
experiment niet worden beperkt door (teveel?) regels.

•

Hoe wordt het experiment gefinancierd?
Uit de huidige uitkeringen.

Het meest eenvoudig is: bijstandsuitkering omzetten in basisinkomen. Dient wel een
verrekening plaats te vinden van de toeslagen die de mensen in de bijstand ontvangen.
Het basisinkomen mag niet leiden tot een verlaging van de levenstandaard van de
bijstandsgerechtigden.

•

Hoe de dialoog breder trekken? Werkgroep oprichten? Wie doet er mee?
Er zijn diverse personen die zich actief zouden willen inzetten als er een werkgroep
BASISINKOMEN zou worden opgericht.
Wie zouden verder nog kunnen participeren:
Weert Minimagroep
Sociale Werkvoorziening
KBO
Zorginstellingen
Bedrijfsleven
Politiek?
Gemeente
Onderwijs
De vraag is wel waar de regie moet komen liggen, aanspreekpunt
Inwoners
Dit verslag is slechts een samenvatting van heel veel zaken die zijn besproken. De reacties
van de deelnemers waren positief, een goed onderwerp en een goede discussie. Dit
onderwerp verdient een vervolg.
BROEDPLAATS DUS Weert vraagt aan de deelnemers die zich geroepen voelen om in een
werkgroep verder te praten over dit initiatief een mail te sturen naar
info@dusweert.nl
ovv: Werkgroep BASISINKOMEN
We gaan dan bekijken of we vanuit de BROEDPLAATS samen verder kunnen gaan met dit
initiatief.

