AMENDEMENT

Betreffende voorstelnummer 2014-073
Volgnummer: A1

Onderwerp

Status: Aangenomen met de stem tegen van
de VVD en het CDA

: Aanvullende beleidskeuzes sociaal domein; sociale gezicht van Nijkerk

De raad van de gemeente Nijkerk in vergadering bijeen op 30 oktober 2014;
Overwegende dat:
-

-

-

de gemeente door de decentralisaties een aantal nieuwe taken krijgt die voor minder geld
uitgevoerd moeten worden;
dat het voor de betaalbaarheid van de zorg noodzakelijk is om een groter beroep te doen op
zelfredzaamheid en ondersteuning vanuit de eigen sociale omgeving;
niet iedere inwoner zelfredzaam is en/of een beroep kan doen op zijn netwerk;
in de visie ‘Iedereen telt en doet mee’ als sturingsprincipe is vastgesteld dat ‘de door het rijk
beschikbaar gestelde middelen leidend zijn’;
de gemeenteraad in een amendement heeft vastgesteld dat ‘De gemeenteraad hiervan kan
afwijken indien hij vindt dat het vasthouden aan dit uitgangspunt op een bepaald moment of
op een bepaald gebied onacceptabele consequenties heeft en strijdig is met het ‘sociale
gezicht’ van Nijkerk.’;
tot op heden het begrip ‘sociale gezicht’ niet gedefinieerd is;
het college op pagina 7 van het ‘Aanvullende Beleidskader’ het vergroten van de
zelfredzaamheid en participatie van de inwoners van Nijkerk het sociale gezicht van Nijkerk
noemt;
hierdoor het beeld kan ontstaan dat de gemeente geen taak meer heeft wanneer inwoners
onvoldoende zelfredzaam blijven en geen beroep kunnen doen op hun sociale netwerk;
het nog onduidelijk is in hoeverre de samenleving in staat zal zijn taken van de overheid over te
nemen;
kwetsbare inwoners niet tussen wal en schip mogen vallen.

Besluit:
-

de zin ‘De vernieuwing van … gezicht van Nijkerk’ op pagina 7 van het ‘Aanvullend
Beleidskader’ te vervangen door:
‘Overheid en samenleving hebben een opdracht in de zorg voor kwetsbare inwoners. Samen
zijn ze verantwoordelijk voor het sociale gezicht van Nijkerk. Voor de betaalbaarheid van de
zorg is het noodzakelijk om een groter beroep te doen op de eigen kracht van inwoners en hun
sociale omgeving. Onderdeel van de vernieuwing van het sociale domein is dan ook het
vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners van Nijkerk. Het sociale
gezicht houdt echter ook in dat de gemeente zorgt voor mensen die niet zelfredzaam zijn, van
wie ook geen groei meer te verwachten is en die geen beroep kunnen doen op eigen middelen
of hun netwerk. De gemeente Nijkerk neemt haar verantwoordelijkheid in de zorg voor de
meest kwetsbare inwoners en is hiermee een schild voor de zwakken.

-

op pagina 8 als eerste bullet toe te voegen:
de gemeente realiseert samen met zorginstellingen, scholen, verenigingen, organisaties, kerken
en moskeeën een sluitende professionele en informele infrastructuur voor mensen die zorg en
ondersteuning nodig hebben;

Pagina 2

-

op pagina 8 als vierde bullet in te voegen:
er is een vangnet voor inwoners die niet of onvoldoende zelfredzaam zijn en geen beroep
kunnen doen op hun netwerk en/of eigen middelen; hierbij is in het bijzonder aandacht voor
inwoners met een laag inkomen en hun kinderen, chronisch zieken en gehandicapten;
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