Reuling, Marian (Brunssum)
Aan:
Onderwerp:

de leden van de raadscommissies R&T en Burgerzaken
FW: Initiatiefvoorstellen voor wensen en bedenkingen collegevergadering 4 juni a.s.

De initiatiefvoorstellen voor wensen en bedenkingen zijn vanmorgen in de collegevergadering aan de orde gesteld.
Op verzoek van de gemeentesecretaris onderstaand een reactie van het college.
Commissie R&T Agendapunt 5

Initiatiefvoorstel PvdA - Operatie Steenbreek en bijen (gemeenteblad 2018/52)
Het advies van het college is dat de gemeente dit in de bestemmingsplannen dwingend dient te regelen, zodat
handhaving daadwerkelijk mogelijk is.
Commissie Burgerzaken Agendapint 4

Initiatiefvoorstel SP - Eigen bijdrage vrij voor begeleiding en dagbesteding (gemeenteblad 2019/49)
Het advies van het college is om dit niet te doen. Wethouder L’Espoir zal dit uitleggen aan de commissie en aan de
raad.
6-6 Aanvullend op het verzoek om wat meer inhoudelijk te reageren als volgt de bedenkingen van het college formuleren:
(waarbij ik van mening blijf dat de raad vooral zelf aan zet is als hoogste orgaan):
-De analyse is onjuist daar waar het betreft de relatie inkomen-bijdrage
-De analyse is onjuist inzake de relatie eigen bijdrage en zorg mijders
(zie vangnet cijfers oa van Heerlen) en denk aan verschil wmo-wlz
-Een beperking is altijd triest en slechts de bijdrage schrappen voor 1 onderdeel is discriminerend
voor de overige voorzieningen, feitelijk gaat het hier om landelijk beleid
-Daar waar betaalbaarheid een probleem is hebben we voorliggende voorzieningen als de bijzondere bijstand
en de hardheidsclausule
-De eigen bijdrage regeling (abo tarief) is door het rijk inkomsten onafhankelijk gemaakt
waardoor er een aanzuigende werking bestaat die gemonitord moet worden om de extra kosten in beeld te brengen
en in rekening te brengen bij dat rijk, het afschaffen van de bijdrage maakt dat onmogelijk en levert ons netto
dus nog meer kosten op
-Financieel is er door de raad opgemerkt bij de 1e berap dat er stevig op kostenreductie gelet moet worden
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