Amendement - Schrappen maatregelen armoede- en minimabeleid
De raad, in vergadering bijeen op 24 september 2020 bij de bespreking van het raadsvoorstel
Strategische Heroriëntatie (20R.00795),
besluit
De eerste bullet van het eerste beslispunt als volgt te wijzigen:
1. Het voorgestelde scenario met bijbehorend maatregelenpakket vast te stellen, onder andere
bestaande uit:
a. maatregelen in categorie 1+2+3, waarbij de maatregelen ‘declaratieregeling besteedbaar
budget (€34.000)’, ‘en ‘Armoede en Minimabeleid’ (€42.000) worden geschrapt. De
maatregel ‘benutten ruimte declaratiebudget’ wordt gewijzigd zodat een besparing van
€20.000,- wordt gerealiseerd in plaats van €80.000,-. Het vrijgekomen budget, door de
hiervoor genoemde wijzigingen, wordt gefinancierd uit het meerjarige resultaat.
Toelichting
In Woerden vinden wij het belangrijk dat ‘iedereen mee kan doen’ en alle inwoners kunnen
participeren. Inwoners die onder de armoedegrens leven zijn hiervoor veelal afhankelijk van de
gemeente. Het is daarom van belang dat gemeente deze groep mensen ondersteunt en blijft
ondersteunen op een stabiel niveau. Vanuit sociaal oogpunt, maar ook vanuit financieel oogpunt, is
het belangrijk dat de gemeente inzet op het voorkomen van armoede en het minimaliseren van
armoede. Besparingen ten aanzien van de declaratieregeling en het armoede- en minimumbeleid
hebben grote gevolgen voor de groep inwoners met een kleine portemonnee. Daarnaast ontstaat er
een waterbedeffect. Besparingen zijn ook onwenselijk gezien de oplopende armoede waardoor de
vraag naar ondersteuning toeneemt. Dit amendement beoogt dan ook deze besparingen te
schrappen. Ten aanzien van de maatregel ’benutten ruimte declaratiebudget’ wordt beoogd de
besparing aanzienlijk te verlagen en niet geheel te schrappen. Dit omdat in het taakveld
‘armoedebestrijding kinderen’ ook nog een efficiency-slag gemaakt kan worden. We vinden het van
belang dat de efficiency-slag ook daadwerkelijk gemaakt wordt. Het amendement ‘Bijstelling
nominale compensatie’ zorgt voor een gunstiger meerjarig resultaat. Een deel hiervan wordt benut
als financiering voor het voorliggende amendement.
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