Raadsplein info/debat Raadzaal
Vergadering d.d.

12 juni 2017

Locatie

Raadzaal

Aanvang

20.30

Eindtijd

22.30

Voorzitter

Dhr. M. van Willigen

Griffier/secretaris

Dhr. J. Odink

1.a. Opening en mededelingen (20.30 - 20.35 uur)
De voorzitter opent de vergadering om 22.00 uur.
1.b. Vaststelling van de agenda
Door het in de tijd uitlopen van de besluitvormingsronde stelt de voorzitter voor vanavond het
agendapunt ‘Uitwerking declaratiefonds voor volwassenen’ te bespreken en het agendapunt
‘Experiment Participatiewet’ te behandelen tijdens het raadsplein op 19 juni a.s.. De
woordvoerders van de diverse fracties gaan akkoord met dit voorstel. Het onderwerp wordt
geagendeerd voor 19 juni a.s. van 19:00 tot 20:30 in de TAK zaal. Aandacht wordt gevraagd
voor de wijze van communicatie.
1.c. Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
Er zijn geen insprekers.
2. Debatronde
3. Uitwerking motie declaratiefonds voor volwassenen (20.35 - 21.30 uur)
Met de motie declaratiefonds heeft de raad gevraagd om een declaratiefonds of stadspas
voor volwassenen uit te werken. Voorgesteld wordt om niet voor een extern fonds of
stadspas te kiezen maar voor een gemeentelijke declaratieregeling. Aan volwassenen met
een laag inkomen wordt de mogelijkheid geboden om een tegemoetkoming aan te vragen
voor de kosten voor participatie. Het college stelt voor de declaratieregeling voor participatie
van volwassenen in te stellen en het benodigde budget beschikbaar te stellen.
Er hebben zich geen insprekers gemeld en namens het college is wethouder Vedelaar als
portefeuillehouder aanwezig om op het debat te reageren. De Participatieraad heeft een
advies uitgebracht dat bij de stukken is gevoegd. Verder is op verzoek van de SP de
informatienota ‘Rijksgelden kinderparticipatie toegevoegd.
De woordvoerders van alle fracties staan stil bij dit onderwerp waarbij o.a. gedebatteerd
wordt over de wijze van financiering, de (on)mogelijkheden van maatwerk en de gevolgen
voor de armoedeval. In zijn algemeenheid spreken de meeste fracties overigens
waarderende woorden uit over het gevoerde proces en de inzet van de ambtelijke
organisatie.
Wethouder Vedelaar zegt in haar reactie op het debat dat het gevoerde traject om te komen
tot een declaratieregeling een zorgvuldig traject is geweest, waarbij alle belangen zijn
gewogen. Verder wordt gerefereerd aan het Nibud onderzoek, dat de aanleiding is geweest
voor het voorstel. Daarnaast geeft de wethouder aan dat elke regeling die er ontstaat iets
doet met de armoedeval maar dat deze regeling gaat over mensen die niet in staat zijn om
te participeren en dat dat op verzoek is van een meerderheid van de raad. Benadrukt wordt
dat het hierbij gaat om zowel werkenden als niet werkenden. Vervolgens wordt stilgestaan
bij de maatwerkbehoefte. De uitwerking van de regeling moet deze mogelijkheid bieden. Tot
slot volgt de volgende uitnodiging met toezegging van de wethouder. Wanneer er ideeën zijn
die niet vallen onder de 4 categorieën en die goed onderbouwd zijn dan zegt de wethouder
toe daar ruimte voor te maken.
Korte terugblik
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Na deze beantwoording eindigt de bespreking en wordt geconcludeerd dat het voorstel
geagendeerd kan worden voor de besluitvormingsronde van 3 juli en dat hiermee de
informatienota ‘Rijksgelden kinderparticipatie’ voor kennisgeving is aangenomen.
4. Experiment Participatiewet (19.05 - 20.30 uur)
Dit onderwerp is niet behandeld en zal opnieuw worden geagendeerd op maandag 19 juni.
5. Sluiting (22.30 uur)
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur

Korte terugblik

Pagina 2 van 2

