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Geacht College,
Vriendelijk vraagt de Cliëntenraad Roerdalen (CRR) uw aandacht voor het navolgende.
Reeds eerder vroegen we aandacht voor (experimenten met) een repressievrije
bijstandsuitkering. We kregen nadien de indruk dat ons verzoek niet geheel op
onvruchtbare aarde viel. Politieke, maatschappelijke en juridische bezwaren maakten
de aarde echter moeilijk bewerkbaar. De samenwerkende gemeenten voelden er niets
voor.
Intussen heeft Den Haag op dit vlak niet stilgezeten. Met ingang van 1 april 2017
treden het ‘Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet’, de ‘Tijdelijke regeling
experimenten Participatiewet’ en het daarop gebaseerde onderdeel ‘Experimenten
uitvoering Participatiewet’ in werking. U bent daar natuurlijk van op de hoogte.
De grondslag van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet en de Tijdelijke
regeling experimenten Participatiewet is artikel 83 Participatiewet. Gemeenten die
deelnemen aan het experiment hebben, op grond van artikel 2 lid 1 Tijdelijk besluit
experimenten Participatiewet, gedurende maximaal 2 jaar alleen ruimte om af te
wijken van:
artikel 9 lid 1 Participatiewet (tijdelijke ontheffing of intensivering van de
arbeidsplicht, re-integratieplicht en de plicht om naar vermogen door het
college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te
verrichten); en
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artikel 31 lid 2 onderdeel n Participatiewet (tijdelijke verruiming van
de vrijlating van de inkomsten uit arbeid).
Als een gemeente wil deelnemen aan het experiment dan moet het per e-mail een
schriftelijk verzoek indienen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De
initiatiefgemeenten (Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen) krijgen de
gelegenheid om vanaf 1 april 2017 een verzoek in te dienen bij de Minister van SZW.
Andere gemeenten kunnen vanaf 1 mei 2017 een verzoek indienen (artikel 2 lid 3 en
lid 4 Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet).
Het zal duidelijk zijn dat de CRR ervoor pleit dat uw gemeente een dergelijk verzoek
indient en werk maakt van het invoeren van een experiment met een repressievrije
uitkering op basis van de Participatiewet. U staat niet alleen als u een dergelijk
verzoek indient, want diverse (wetenschappelijke) onderzoeken tonen aan dat
langdurige armoede en stress bij mensen blijvende schade veroorzaakt. De CRR is
voor een inclusieve samenleving, waarin mensen volwaardig en menswaardig kunnen
participeren, maar de huidige tendens is dat de Participatiewet mensen uitsluit.
In een dergelijk project is het zaak om ruimte te geven aan niches, aan niettraditionele partijen, werkwijzen en criteria. Uw gemeente zou dat als volgt kunnen
doen:
1. Daag lokale werkgevers, maatschappelijke organisaties en groepen, in het
bijzonder die van uitkeringsgerechtigden, uit om invulling te geven aan het
basisinkomen; de CRR is natuurlijk graag bereid hieraan een bijdrage te
leveren.
2. Wees open en nieuwsgierig; geef veel ruimte aan initiatieven en ondersteun
deze waar nodig;
3. Formuleer gezamenlijk de criteria voor succes, waarbij vanzelfsprekend ook
bestuurlijke criteria als betaalbaarheid en rechtmatigheid kunnen worden
meegenomen;
4. Gebruik onderzoek om de ervaringen op te tekenen, te analyseren en te leren,
niet (vooral) om af te rekenen;
5. Onderzoek gezamenlijk of en wanneer het moment van opschaling is
aangebroken.
‘Als gemeenten deze weg kiezen, dan kan het experimenteren met het basisinkomen
weleens een historisch kantelmoment worden in de geschiedenis van de Nederlandse
sociale zekerheid’ aldus Hans Bosselaar1.
Als u hiervoor voelt en net als wij van mening bent dat Roerdalen vooruit moet,
desnoods zonder de andere samenwerkende gemeenten (al zouden we het toejuichen
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Bosselaar is onderzoeker en managing director van het Talma Instituut voor onderzoek naar werk, zorg en
welzijn van de Vrije Universiteit in Amsterdam; Basisinkomen: Go wethouders go!
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dat ze wel meedoen en het als een stimulans zien om het project te doen slagen),
zouden we graag met u hierover in overleg treden.
Intussen verblijven we,

namens de Cliëntenraad Roerdalen,
Met vriendelijke groet,

mr. G.C. van Elk

drs. N. van Poll

voorzitter

secretaris
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