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Betreft: Advies Kadernota Sociaal Vangnet “Voor Elkaar”

Geacht College,
Enige leden van de Adviesraad VWI en Wmo zijn in een gezamenlijke klankbordgroep regelmatig
betrokken bij de ontwikkeling van de Kadernotitie Sociaal Vangnet 'Voor Elkaar'. Wij waarderen
dit zeer en ook de wijze waarop de inbreng van deze groep is meegenomen in de totstandkoming
van dit document.
In een zorgvuldig proces is gewerkt aan het ontwikkelen van een sociaal vangnet dat binnen de
gestelde kaders zo optimaal mogelijk de daarop aangewezen doelgroepen bedient.
In de kadernotitie is aangegeven dat de mogelijkheden beperkt zijn voor compensatie of
ondersteuning van de burger, die negatieve gevolgen ondervindt van de door de rijksoverheid
genomen maatregelen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het, met de afschaffing van
de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en Compensatie eigen
risico (CER) gemoeide budget, naast andere maatregelen, met een bezuiniging van circa 50%
wordt overgedragen aan de gemeenten.
Het is lastig gebleken om binnen het taakstellend budget keuzes te maken.
In het uiteindelijke voorstel zien we dan ook, dat als gevolg van de kaders die de gemeenteraad
heeft meegegeven in de startnotitie voor het Sociaal Vangnet, kwetsbare doelgroepen namelijk
de gehandicapten en chronisch zieken en ouderen met een minimum inkomen, de dupe lijken te
worden van die gemeentelijke kaders. Zij worden geconfronteerd met een achteruitgang in
inkomen terwijl de keuze om vooral te kiezen voor kinderen, maakt dat het inkomen van
gezinnen met kinderen toeneemt1.
Dit laatste valt natuurlijk toe te juichen, maar de inkomensachteruitgang voor chronisch zieken
en gehandicapten is, ondanks de zorgvuldige wijze waarop getracht is deze achteruitgang zo
klein mogelijk te houden, moeilijk te verteren.
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Er zijn in de notitie twee voorbeelden opgenomen die deze situatie beschrijven, echter de mate
waarin de verschillen zich voordoen zal voor elke andere denkbare situatie anders zijn.

Advies 1: Indien uit de TURAP blijkt dat de financiële middelen (deze bestaan voor een groot
deel uit ramingen) niet worden uitgeput, het restant van deze middelen middels eenvoudige
maatregelen in te zetten ten behoeve van hierboven genoemde doelgroepen.
Advies 2: Controleer of de € 100.000,- ten behoeve van de subsidieregelingbestrijding armoede
of schulden (bladzijde 17) en de in de berekeningen opgenomen kosten à € 300.000,- ten
behoeve van extra verwachte kosten BB en de € 500.000,- ten behoeve van overige kosten
(bladzijde 11) ook uitgegeven zijn.
Advies 3: Tenslotte2: indien er naar aanleiding van deze kadernotitie met betrekking tot het
taakstellend budget een ruimere keuze wordt gemaakt, zullen de genoemde doelgroepen
financieel minder getroffen worden.
Ten slotte
De klankbordgroep van de adviesraden Wmo en VWI wenst u veel wijsheid en succes en blijft
graag op dezelfde wijze betrokken bij het proces. Daarbij zijn wij graag bereid dit advies
mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

J.H.J. Schreuder
Voorzitter Adviesraad Wmo
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Een opmerking uit het hart van de adviesraden.

G. van der Scheer
Voorzitter Adviesraad-VWI

