Amendement: Wijzigen programmabegroting 2018-2021: tegemoetkoming
Chronisch Zieken 2017 en verder
De gemeenteraad van Steenwijkerland in vergadering bijeen op dinsdag 7 november 2017,
Constateert dat:
- bij de behandeling van de perspectiefnota een motie is aangenomen die het college
opriep om ook voor 2017 en latere jaren een regeling voor financiële tegemoetkoming
voor chronisch zieken in het leven te roepen;
- dat deze motie nadrukkelijk opriep om deze nieuwe regeling anders in te vullen dan de
regeling Compensatie Eigen Risico (CER) die gold voor 2015 en 2016 en die onderdeel
was van het minimabeleid van de gemeente Steenwijkerland;
- de door de raad genoemde reden hiervoor is dat de CER-regeling niet gold voor
chronisch zieken, die een inkomen hebben net boven de 110% bijstandsnorm en die
door extra kosten in verband met hun ziekte toch een erg laag besteedbaar inkomen
overhouden;
- dat in deze motie duidelijk de wens van de raad verwoord is om actief betrokken te
worden bij de invulling en de voorwaarden voor de nieuw te vormen regeling;
- het college de wens van de raad negeert en in de programmabegroting 2018-2021
voorstelt om de oude CER-regeling van de gemeente gewoon voort te zetten.
Besluit om de Programmabegroting 2018-2021 als volgt te wijzigen:
- Op pagina 37 de volgende tekst te schrappen: “Overigens zal deze succesvol gebleken
aanpak ook in 2018 worden voortgezet (uit budget Samenkracht en Burgerparticipatie).”
en te vervangen door: “Voor 2018 en de jaren erna zal een nieuwe regeling financiële
tegemoetkoming chronisch zieken worden vormgegeven. De raad zal hiervoor
voorstellen doen.”
- Op pagina 59, onder het onderstreepte deel “Raad 4 juli 2017, aangenomen motie:
Tegemoetkoming Chronisch Zieken 2017 en verder”, de volgende tekst te schrappen:
“Op dit moment bestaat een financiële regeling voor chronisch zieken. Uw raad vraagt
om voor 2017 en volgende jaren een regeling in het leven te roepen voor chronisch
zieken (verlengen bestaande regeling) en wil actief meedenken over de inhoud van de
regeling.” en te vervangen door: “Op dit moment bestaat een financiële regeling voor
chronisch zieken. Uw raad vraagt om voor 2017 en volgende jaren een andere regeling in
het leven te roepen voor chronisch zieken en wil actief meedenken over de inhoud van
de regeling.”
en gaat over tot de orde van de dag.
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