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Amendement 2

Minimabeleid, uitbreiden geld-terug-regeling
voor kinderen
Verworpen:
Voor:

D66, Sociaal Wijchen

Tegen: CDA, Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD, Wijchen Lokaal

Amendement van de fracties van D66 en Sociaal Wijchen
Eerste indiener amendement: Kees van Galen
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Toe te voegen beslispunt:
De Kindregeling in de Bijzondere Bijstand uit te breiden van 110%
naar 120%. Daarbij de vergoedingen vast te stellen op 50% van
hetgeen geldt voor de groep tot 110%. Daartoe in tabel 3.00 de
post 3.01 structureel te verhogen met € 16.000 en € 9.500 op te
nemen in het incidentele perspectief, welke afgedekt wordt uit de
Algemene reserve.
Toelichting:
Op 8 juni 2017 heeft de raad een motie aangenomen om te onderzoeken welke middelen benodigd zijn indien de Kindregeling dan
wel de geld-terug-regeling ook geldt voor kinderen uit gezinnen die
moeten rondkomen met een inkomen tussen 110% en 120% van
het minimum. En daarbij te overwegen of dan andere vergoedingsbedragen (bv. 50%) wenselijk zijn, vanwege de relatie met het inkomen alsook om de regeling betaalbaar te houden.
De structurele kosten worden begroot op € 29.000 (bij 50%
€ 16.000). De incidentele kosten worden begroot op € 19.000 (bij
50% € 9.500).
De indieners vinden een verhoging van het structurele budget van
€ 168.000 naar € 184.000 verantwoord in het licht van de beoogde
doelen: meer kinderen uit gezinnen met weinig inkomsten kansen
bieden en, net als in de andere gemeenten in de regio Maas en
Waal, de regeling open te stellen voor ook de groep 110-120%.
De structurele verhoging is minder dan de correctie t.g.v. de lagere
toename van de kosten voor statushouders en het kan worden aangenomen dat vanwege het beperkte gebruik de begrote kosten voor
de huidige regeling meer dan toereikend zijn zodat er per saldo
geen of nauwelijks meerkosten zullen zijn.
Namens de fracties van
D66, Kees van Galen
Sociaal Wijchen, Dorien van den Bos

