Amendement: Stimuleren onderwijs in budgetbeheer
Voorstel nr.: 2018-RAAD-00047
Onderwerp: Nota Herijking Armoede en Minimabeleid gemeente Steenwijkerland
De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen op 30 oktober 2018
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
Besproken hebbende de Nota Herijking Armoede en Minimabeleid gemeente Steenwijkerland
Constateren we dat:
- het aantal burgers dat beschermingsbewind nodig heeft in het hele land toeneemt;
- het steeds ingewikkelder worden van de maatschappij een van de redenen is;
- het toewijzen van een beschermingsbewindvoerder gevolgbestrijding is en geen
oorzaakbestrijding;
- een beschermingsbewindvoerder maar ook een budgetbeheerder negatief geprikkeld wordt om
ernaar te streven dat de inwoner zo snel mogelijk zelfstandig en onafhankelijk het eigen budget
kan beheren; dan verliezen de hulpverleners immers hun inkomsten;
- inwoners niet afhankelijk moeten worden van beschermingsbewindvoerders en/ of
budgetbeheerders;
- dat alleen voorkomen kan worden door (bijvoorbeeld in een aparte computerruimte in het
pand van de IGSD) alle inwoners die problemen hebben met hun budget (achter een computer
in de ruimte bij de IGSD) hun budget leren beheren en 1 budgetbeheerder aan te stellen, die
hen daarbij helpt;
- deze werkwijze eerst gevolgd moet worden, voordat een beschermingsbewindvoerder vergoed
wordt;
- de kosten (met gemak) gedekt worden door de besparing op de beschermingsbewindvoerders;
- het bijkomende grote voordeel is dat inwoners hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid
behouden/ terugkrijgen.

Stelt voor te amenderen: Beslispunt 1
De huidige regel te laten vervallen en te vervangen door:
De gemeenteraad besluit:


De Nota herijking Armoede- en minimabeleid 2019-2022 met inachtneming van de
volgende toevoeging vast te stellen:

-

alle inwoners die problemen hebben met hun budget (achter een computer in de ruimte
bij de IGSD) hun budget leren beheren en 1 budgetbeheerder aan te stellen, die hen
daarbij helpt;
deze werkwijze eerst gevolgd moet worden, voordat een beschermingsbewindvoerder
vergoed wordt;

-

Ondertekening en naam:
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