Amendement
Onderwerp amendement:

Schrappen richtinggevend principe 5 – sterkste schouders, zwaarste lasten

Vergaderdatum:

30 juni 2021

Agendapunt (nr en naam):

A21-87

Perspectiefnota 2022-2025

Status:
Ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 2210492 Vaststellen Perspectiefnota 2022-2025
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
Richtinggevend principe 5

Nieuwe tekst
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5. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten:
draagkrachtbeginsel
De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners die
onvoldoende in staat zijn om te participeren in de samenleving.
We hanteren zoveel mogelijk het principe dat iedereen naar zijn
vermogen bijdraagt aan de financiering van de collectieve
voorzieningen, die door Gooise Meren tot stand worden
gebracht. Dit betekent dat een inkomen en vermogen
afhankelijke toets kan plaatsvinden. Op dit moment zijn er geen
concrete voorstellen, die leiden tot een mogelijke opbrengst
voor dit principe. Het voorstel van de VNG om te onderzoeken
of huishoudelijke hulp ook inkomen en vermogen afhankelijk
getoetst kan worden, vinden we te prematuur. Het college wil
daarmee wachten op landelijk beleid. De komende tijd zal
gekeken worden naar mogelijke andere voorstellen ten aanzien
van dit principe. De eventuele opbrengst hiervan wordt
opgenomen in de Programmabegroting 2022- 2025.
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- Schrappen
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Zo integraal en gecoördineerd mogelijk werken op
uitvoeringsniveau bij aanpak van meervoudige problematiek
binnen het sociaal domein. Kwetsbare burgers zijn gebaat bij
een integrale aanpak van hun meervoudige problematiek. Dit
bespaart mogelijk uitvoerings- en zorgkosten. Dit voorstel is
domeinoverstijgend en moet in afstemming worden gebracht
met minimaal P7 en mogelijk meerdere programma’s.
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- Bestaande tekst onderbrengen onder
richtinggevend principe 8: we verbeteren continu:
efficiency

Toelichting2
Overwegende dat:
1. Goed sociaal beleid zich kenmerkt door het bieden van een vangnet voor hen die dat nodig hebben, ook op gemeentelijk
niveau;
2. Het adagium ‘de sterkte schouders dragen de zwaarste lasten’ verkeerd begrepen kan worden als zou de gemeente ook
inkomenspolitiek willen bedrijven;
3. De gemeentewet inkomenspolitiek in principe voorbehoudt aan de Rijksoverheid;
4. Het enige voorbeeld onder het onderhavige richtinggevend principe in wezen een voorstel betreft dat ziet op een integrale en
kosten-efficiëntere problemen in het sociale domein;
5. Dit voorbeeld beter past onder richtinggevend principe 8;
6. Er verder ook geen financiële opbrengst onder dit principe wordt verwacht.
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