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Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw.
Met deze brief informeren we u over het burgerinitiatief MIES en ons voornemen dit
experiment te steunen. We zien namelijk de manier waarop dit initiatief is vormgegeven
als een uitnodiging voor vernieuwing en het stimuleren van burgerinitiatief. Inhoudelijk
gezien, is het initiatief voor discussie vatbaar. We stellen uw raad daarom in de
gelegenheid om wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.
Burgerinitiatief Stichting MIES
De stichting Maatschappij tot Innovatie van Economie en Samenleving (MIES) zoekt
naar vernieuwing van sociale arrangementen om deze beter te laten aansluiten bij de eisen
van de moderne samenleving. Hun werkwijze is om kleinschalige experimenten uit te
voeren en zo ervaring op te doen. Op die manier kan de publieke en politieke discussie
worden gevoed met concrete ervaringen.
Een kleinschalig experiment van MIES is om een burger een jaar lang te voorzien van een
basisinkomen. Zij doen dit vanuit de gedachte dat de burger voorop moet staan en niet de
gemeentelijke regels. Deze sluiten niet altijd aan op de specifieke situatie van een
individu. Via crowdfunding hebben donateurs geld hiervoor beschikbaar gesteld.
Een bijstandsgerechtigd echtpaar is via inloting hiervoor in aanmerking. Als zij het
accepteren, krijgen zij een jaar lang maandelijks €1.000. Conform de Participatiewet moet
een dergelijke gift echter worden ingehouden op de uitkering. MIES heeft aan de
gemeente gevraagd of er een oplossing te bedenken is en heeft hiertoe zelf een voorstel
gedaan.
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Zij stelt voor dat de bijstandsuitkering wordt beëindigd met daarbij de garantie dat het na
afloop van het jaar makkelijk voor het echtpaar is om, indien nog nodig, weer bijstand aan
te vragen. Gedurende het jaar vult de gemeente het verschil tussen het basisinkomen en de
bijstandsuitkering aan in de vorm van een of andere subsidie of premie, waarbij de regels
en verplichtingen van de Participatiewet niet van toepassing zijn. De inwoonster en haar
echtgenoot hebben aangegeven te willen werken aan scholing en het opzetten van een
eigen bedrijf.
Ruimte voor innovatieve burgerinitiatieven
Het college werkt aan innovatie van de sociale zekerheid. Experimenteren is daarbij een
belangrijk aspect. Experimenten, hoe kleinschalig ook, kunnen ons immers leren wat wel
en niet werkt. Binnen de gemeentelijke taakstellingen rondom bijstand, werk en
participatie wordt dan ook op verschillende manieren geëxperimenteerd. Zo lopen de
pilots Parttime ondernemen in de bijstand en Goede Gieren. Ook werkt het college aan
een experiment met de bijstand.
Het burgerinitiatief van stichting MIES heeft raakvlakken met onze pilots. Bijzonder aan
het initiatief is dat burgers en organisaties in het hele land hebben bijgedragen aan het
inzamelen van € 12.000 voor dit initiatief. Het past daarom bij een gemeente als
Groningen om een dergelijk experiment positief te benaderen. Wel moeten juridische
kaders worden geborgd, zodat geen willekeur ontstaat.
Besparing op de bijstand
Het college heeft een mogelijkheid gevonden om MIES binnen de juridische kaders de
ruimte te bieden om hun experiment uit te voeren. Hiertoe wordt de bijstandsuitkering
van het echtpaar beëindigd. Gedurende het jaar geven we MIES een incidentele subsidie
ter hoogte van € 4.740,-- t.b.v. het echtpaar. Deze subsidie kan worden verstrekt op grond
van artikel 4:23, derde lid onder d van de Algemene wet bestuursrecht. Voorwaarden bij
een dergelijke subsidie zijn dat het een eenmalige subsidie betreft die bij wijze van
experiment wordt verstrekt, dat er één aanvrager is en dat de periode niet langer dan vier
jaar bestrijkt. Verder stellen we als voorwaarde dat er een ontwikkelplan wordt
opgeleverd en dat MIES na afloop van het experiment informatie verstrekt over de
bevindingen.
Omdat het een experiment betreft, is er geen sprake van precedentwerking. De subsidie
wordt gekoppeld aan het ontwikkelplan. Op deze wijze voorkomen we de schijn van
inkomsten en krijgt het echtpaar niet te maken met loon- en premieheffingen. De subsidie
wordt bekostigd uit de vrijval van gemeentelijke middelen. Het BUIG-budget wordt niet
ingezet omdat het echtpaar geen bijstandsuitkering ontvangt. Mocht het echtpaar na
afloop van het jaar niet (geheel) zonder een bijstandsuitkering kunnen, dan kunnen zij
opnieuw bijstand aanvragen.
Op deze wijze snijdt het mes aan twee kanten. Het echtpaar krijgt binnen het experiment
van MIES de kans om aan de eigen ontwikkeling te werken. Daarmee vergroten zij hun
kans op uitstroom uit de bijstand. Tegelijkertijd bespaart de gemeente gedurende het jaar
dat het experiment loopt ca. € 13.500,-- op het BUIG-budget.
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We zien dit niet als een gemeentelijk experiment ter ondersteuning van het basisinkomen.
We willen wel rechtdoen aan het burgerinitatief MIES omdat vele verschillende mensen
en organisaties op unieke wijze geld bijeen hebben gebracht. Bovendien is het voor de
gemeentefinancieelgunstig, en past het bij vernieuwing en burgerinitiatief die we in het
collegeprogramma hebben verwoord.
Graag willen wij uw raad in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen kenbaar te
maken t.a.v. dit initiatief.
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