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De fractie van D66 is groot voorstander van een experiment met een basisuitkering
binnen de gemeente Maastricht. Hierbij wordt de bijstandsuitkering vervangen door
de basisuitkering. In dit experiment wordt aan een selectieve groep mensen
maandelijks een uitkering geven zonder verder verplichtingen en regels. Tevens
behoudt men de basisuitkering op het moment dat men een (parttime) baan vindt.
Raadslid Guido Mertens: “Het doel is om uit te zoeken of op deze wijze mensen die
al lange tijd een bijstandsuitkering hebben makkelijker en vaker de weg naar werk
vinden. Wij willen vooral participatie binnen het werkproces stimuleren. Werk zorgt
voor beter inkomen, betere gezondheid, meer sociale contacten en minder
criminaliteit. Het experiment kan aantonen of deze stellingen juist zijn.”
Dit standpunt komt voort uit de discussie over het basisinkomen. Een wezenlijk
verschil is dat bij het basisinkomen ook mensen met loon hiervoor in aanmerking
komen. Dit vergt echter een enorme verandering van het sociale systeem en is de
komende jaren daarom niet te realiseren.

2. Uitslag Stemtent: ‘Maastricht doet voldoende
aan diversiteit’
Afgelopen zaterdag tijdens de extra D66 Stemtent in het kader van Roze Zaterdag,
was een nipte meerderheid (52%) van de deelnemers het eens met de stelling
‘Maastricht doet voldoende aan diversiteit’. Van de stemmers op de
Maaspromenade en via internet, waren 26 het eens en 24 het oneens met de
stelling.
Tegenstemmers gaven aan dat de gemeente Maastricht 'Roze Zaterdag had
weggeduwd' richting een locatie die moeilijk vindbaar was vanuit het centrum. Ook
vond men dat er weinig te merken was in de stad van deze dag en dat de
vriendelijkheid bij sommige horecazaken te wensen overliet.
Voorstemmers waren daarentegen van mening dat de locatie voor de infomarkt juist
prima gekozen was en goed zichtbaar op de looproute vanaf het station.
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3. Stemtent D66: 'Ik ben voor een basisuitkering'
Op zondag 28 juni is er een extra Stemtent tijdens het Manus-van-Alles-festival in
Wittevrouwenveld. De stelling van deze Stemtent luidt: 'Ik ben voor een
basisuitkering'.
De basisuitkering is de voorgestelde vervanger van de bijstandsuitkering. Het
verschil is dat men bij de basisuitkering niet aan verder verplichtingen hoeft te
voldoen zoals dat nu het geval is bij de bijstand en dat het basisuitkering blijft
behouden zodra iemand gaat werken. Deze veranderingen zouden er voor kunnen
zorgen dat mensen die al lange tijd een bijstandsuitkering hebben nu wel aan het
werk gaan. Zorgt het voor minder criminaliteit? Of is dit een onbetaalbaar systeem
en gaat het toch niet werken?
Het is mogelijk om met onze mensen in gesprek te gaan tussen 11.00 en 17.00 uur
bij de Stemtent op het Manus-van-Alles-festival, dat plaatsvindt in de Frankenstraat,
Edisonstraat en Voltastraat. Mocht u niet langs kunnen komen maar toch uw stem uit
willen brengen, dan kunt u terecht op onze website: maastricht.d66.nl/stemtent.
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