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Aan: Presidium van de gemeenteraad
Betreft motivering brief college inzake reactie voorstel SOPE experiment regelvrije bijstand
(briefnummer 15.037142)

Geachte leden van het presidium,
In de commissie samenleving van 9 juni jl. heeft de fractie van GroenLinks laten weten de reactie van
het college op het voorstel van SOPE aangaande het experiment regelvrije bijstand te willen
agenderen.
De fractie van GroenLinks constateert dat het college het voorstel niet zal kunnen overnemen
vanwege verschillende redeneringen die beleidsmatige, juridische en financiële aard hebben.
De fractie van GroenLinks vraagt al langer aan de overheid om te komen tot het principe van een
basisinkomen en een meer stimulerende bijstandsregeling. We zien in verschillende gemeenten in
Nederland dat experimenten op het gebied van minder regels en controle wel van de grond komen.
Wij vinden het jammer dat het college van Emmen gemeend heeft geen van de voorstellen die
worden aangereikt worden over te nemen.
De bijstand zou geen gunst moeten zijn die je afhankelijk en ondergeschikt maakt aan een
beschermheer. Dit haalt de waardigheid en kracht van mensen naar beneden. Het is een recht die in
een beschaafd land biedt, totdat je weer in je eigen levensonderhoud kan voorzien.
Verder zien we dat het idee dat mensen gestraft dienen te worden niet of nauwelijks helpt om
daadwerkelijk aan werk te komen. Een dergelijk beleid is niet wenselijk. Door de sancties,
verplichtingen en controles worden uitkeringsgerechtigden weggezet als afhankelijke mislukkelingen,
wat de kans op werk eerder verkleint dan vergroot.
Bovendien is een tegenprestatie vaak weinig constructief en waar er sprake is van zinnig werk, is er
sprake van verdringing op de arbeidsmarkt.

GroenLinks is zeker geen voorstander van fraude. Het opleggen van de grote boetes, en het weinig
kijken naar persoonlijke omstandigheden of gevallen waarbij de fouten overduidelijk per ongeluk of
onbewust zijn gemaakt getuigen van weinig humaniteit.
Het beleid dat nu gehanteerd wordt gaat ervan uit dat de meeste uitkeringsgerechtigden niet willen
werken, graag afhankelijk zijn, en veel fraude willen plegen.
Wij vragen de raad van Emmen om het roer om te gooien.
Stem het beleid af op de grote groep mensen die graag aan het werk willen en de regie over hun
eigen leven willen, en niet op de kleine groep die dit niet wil.
Een beleid dat uitgaat van vertrouwen, zodat men weer gaat geloven in de eigen kracht en kunnen.

De bureaucratie en controles kosten de gemeente heel veel geld. Dit kan veel efficiënter en
doelmatiger besteed worden.
Het is mooi dat er in de gemeente Emmen de mogelijkheid is om gedurende 6 maanden tot een
In hoeverre wordt dit daadwerkelijk uitgedragen en gehanteerd? En is dit een reëel bedrag?
GroenLinks wil graag van de andere fracties weten:
1. Zijn de overige fracties met GroenLinks van mening dat het beleid van de gemeente Emmen
op dit moment gebaseerd is op controles en regressie i.p.v. het stimuleren van het
zelfvertrouwen van mensen, en de kosten die nu worden gemaakt op dit gebied beter
kunnen ingezet worden op stimulering en begeleiding?
2. Delen de overige fracties de mening van GroenLinks dat de gemeente Emmen meer zou
kunnen experimenteren op het gebied van een meer sociale bijstand die uitgaat van
vertrouwen en waardigheid van mensen?
3. Delen de andere fracties met GroenLinks dat er gekeken dient te worden of het vrij te laten
tgedragen.
4. Zijn de overige fracties met GroenLinks van mening dat de termijn van 3 maanden waarin
gekeken wordt of een inkomen duurzaam blijkt, te verlengen naar 6 maanden, aangezien
men vaak begint met een halfjaarcontract.
Namens de fractie van GroenLinks,
Bernadette van der Woude

