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GroenLinks wil proef basisinkomen

Op donderdagavond 25 juni staat het onderwerp “reilen en zeilen” op de
agenda van de politieke markt. Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken

Zoeken naar:
Zoeken

over de resultaten en voornemens van het beleid voor werk en
inkomen. Ons raadslid Marcel van der Maal zal het college oproepen tot
een proef om te komen met een lokale variant van het basisinkomen. De
fractie van GroenLinks zal na de zomer (september 2015) het initiatief

Nieuwsbrief

nemen om een informeel ronde tafel gesprek te beleggen met

Voornaam:

belangstellenden, bedrijven en organisaties.

voornaam

Waarom?

Achternaam:

Het begrip ‘basisinkomen’ houdt kort gezegd in dat mensen een bepaalde
geldsom krijgen die voldoende is om van te leven, zonder dat
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voorwaarden worden gesteld. Steeds meer mensen ervaren dat het

Emailadres:

huidige systeem niet langer houdbaar is en dat de tijd rijp is voor

Jouw e-mailadres

verandering. Ons lijkt het mooi om na de zomer hier van gedachten over
te wisselen of én hoe dit uitvoerbaar zou zijn voor Apeldoorn.

verzenden

Achterliggende gedachten:
De mens weer centraal. Uitgaan van vertrouwen en niet van

Landelijke Website

wantrouwen. Proeven in Canada, VS, Duitsland, Engeland laten zien dat
mensen verantwoordelijkheid nemen als ze een onvoorwaardelijke
bestaansminimum krijgen.

Laatste Groenlinks055 Tweets

GroenLinks ziet veel veranderingen in de (lokale) samenleving: op gebied
van werkgelegenheid, decentralisaties, het vraagstuk van verdeling
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welvaart, economisering van het dagelijkse leven: het idee dat alles in
geld kan worden uitgedrukt. De veranderingen maken het lastig om een
vaste strategie te bepalen; experimenteren is dan van groot belang om
te bepalen wat werkt en wat niet.
We hebben een complex sociaal stelsel, veel geld wordt daarin
rondgepompt, vereenvoudiging is hard nodig. De kosten voor controle
kunnen we beperken.

@groenlinks055

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
9 uur ago

Achtergrondinfo:
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http://tegenlicht.vpro.nl/a everingen/2014-2015/gratis-geld.html
http://basisinkomen.nl/wp/wat-is-een-basisinkomen/
Proeven in andere gemeenten:
http://www.vngmagazine.nl/nieuws/18529/groningers-willen-proef-metbasisinkomen
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2090753/Meerderheid-
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RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
24 uur ago

Nijmegen-voor-proef-met-basisinkomen
http://www.bd.nl/regio/tilburg-en-omgeving/tilburg/tilburg-krijgt-bezoek-
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groenlinks@apeldoorn.nl Via onze site, twitter en facebook houden

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK

we je graag op de hoogte.

1 dag ago

van-staatssecretaris-jetta-klijnsma-over-proef-met-basisinkomen1.5029047
Heb je ideeën, wil je meedenken? Meld je dan nu vast aan via

groenlinks055
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
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