
rf. lft
ut hen

AMENDEMENT GEMEENTERAAD

Amendementnummer:

Datum indiening 4 nove ber

2019

Onderwerp: Armoedebeleid

De raad van de gemeente Zutphen

gelezen:

het raadsvoorstel Programma begroting Zutphen 2020 - 2023

met griffienummer-

besluit:

het ontwerp raadsbesluit als volgt aan te passen:
l. besluitpunt l. uit het ontwerp raadsbesluit te wijzigen, waardoor dit als volgt komt te luiden:

"De jaarschijf 2020 van de program ma begroting Zutphen 2020 - 2023 vast te stellen met
inachtneming van de onderstaande punten:"

II. als sub opsomming bij het nieuw geformuleerde besluitpunt l. de onderstaande punten op te
nemen:

een bedrag van € 95. 000 vanaf 2020 structureel beschikbaar te stellen voor

armoedebeleid;

• de aanvullende middelen voor het armoedebeleid in te zetten voor het verhogen van het
kindpakket met 50 euro naar 350 euro structureel en hiervoor 45.000 euro te onttrekken

uit de middelen voor de Zutphen Academie;

een voorziening maatwerk medische kosten te realiseren van 50.000 euro en deze te

Indiener(s):

bekostigen via een verhoging van de toeristenbelasting naar 2,50'euro per dag.

Jasper Bloem (PvdA) Nils Muller (SP)
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Voor het jaar 2020 zijn aanvullende bezuinigingen op het armoedebeleid aangekondigd, waaronder op de
individuele inkomenstoeslag, de aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de
vergoeding van medische kosten vanuit bijzondere bijstand. De indieners van het amendement maken zich

zorgen over de stapelingen van effecten voor bepaalde groepen. Voor de indieners zijn de volgende punten van



groot belang:

• Kinderen moeten niet de dupe worden van bezuinigingen op armoedebeleid. Zij kunnen er niets aan

doen dat hun ouders niet werkzaam zijn. Terwijl armoede onder kinderen wel een serieuze belemmering

is voor hun ontwikkeling en gelijke kansen.

• Veel chronisch zieken en gehandicapten hebben hoge, onvermijdelijke uitgaven. Deze mensen moeten

ook kunnen rondkomen. Daarnaast moeten bezuinigingen niet het effect hebben dat ze zorgmijdend

gedrag in de hand te werken.

De indieners willen de aanvullende bezuinigingen op het armoedebeleid niet afwachten en bij de

Programmabegroting middelen vrijmaken voor het armoedebeleid, zodat er in 2020 voldoende financiële

mogelijkheden zijn om de effecten van de bezuinigingen op huishoudens met kinderen en chronisch zieken en

gehandicapten zo veel mogelijk beheersbaar te houden.


