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Korte samenvatting:
Met deze brief informeert het college de raad over de stand van zaken m.b.t. het experiment
basisbaan, én over landelijke ontwikkelingen m.b.t. dit instrument. Op dit moment zijn 25 mensen
werkzaam in een basisbaan. Ondanks het oorspronkelijke streven van 40 vindt het college dit een
goed resultaat, vooral gelet op de coronacrisis. Men is blij met het aantal taken dat uit de wijken is
‘opgehaald’, en is van mening dat deze echt bijdragen aan de leefbaarheid van de wijken. Het is tot
op heden niet gelukt om partijen in de wijk ook een (financiële) bijdrage te laten leveren. Qua
doelgroep is men erin geslaagd daadwerkelijk mensen te selecteren voor wie een betaalde baan
geen reëel perspectief is. Wel blijft het aantal vrouwelijke deelnemers nog achter. De keuze om
specifieke coaches aan te wijzen die de werving en selectie uitvoeren en de kandidaten daarna
begeleiden t.a.v. financiën en welzijn is volgens het college een goede gebleken, evenals intensieve
begeleiding op de werkvloer. Wat betreft de kosten en baten heeft het college een eerste MKBA
laten opstellen. De maatschappelijke baten van de basisbanen lijken gelijk of hoger dan de kosten,
maar de baten komen niet terecht bij degene die de meeste kosten maakt (de gemeente). Een
structurele vormgeving vraagt om een andere, landelijke financieringsmethode. De kosten die de
gemeente momenteel maakt per basisbaan zijn hoger dan de bedoeling was. Het college wil expliciet
op zoek naar partijen die mee willen bijdragen. Ook op andere punten zijn er knelpunten
geconstateerd die om aandacht vragen. Ondertussen gaat de maatschappelijke discussie verder, en
hebben verschillende politieke partijen mede n.a.v. het Groningse experiment de basisbaan in één of
andere vorm in hun verkiezingsprogramma opgenomen.
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Voorgeschiedenis
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Commissie-Werk-en-Inkomen/2019/12-juni/
16:30/Experiment-Basisbaan-collegebrief-22-5-2019

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Tijdens de meningsvormende fase
stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waarom
ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.
Eén ronde (80 min.) met gelegenheid tot politieke vragen en onderling debat. In geval van
spreektijden: 4 à 5 min per fractie, 15 à 20 min college.
Geen raadsvoorstel, dus niet bedoeld voor besluitvormende vergadering (raad). Uiteraard kan
bespreking aanleiding geven tot het indienen van een ‘motie vreemd’.
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