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Amendement
Uitwerking motie declaratiefonds voor volwassenen

Betreft: maatwerkbudget volwassenparticipatie
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3juli 20171 gelezen
de Uitwerking motie declaratiefonds voor volwassenen en gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
•

ondersteuning van participatie van volwassenen een mooi doel en een steun in de
rug is voor mensen die nu niet mee kunnen doen, bijvoorbeeld door een laag
inkomen,

•

mensen beter geholpen zijn door professionals in het sociaal wijkteam die de ruimte
en ook de middelen krijgen om samen met de inwoner op maat hulp en
ondersteuning te bieden dan door een fonds met allerlei eisen waaraan mensen
moeten voldoen,

•

gebrek aan participatie soms een tijdelijk probleem is dat om een
maatwerkoplossing vraagt om zwaardere zorg later voor te blijven, ook als mensen
(net) buiten gestelde inkomensgrenzen vallen,

•

versimpeling en een ontschot budget waar de professional een beroep op kan doen
als dat nodig is kan leiden tot lage kosten en hoge resultaten,

•

een maatwerkbudget voor volwassenparticipatie beter bij bovenstaande
uitgangspunten past dan een declaratiefonds;

besluit om de beslisnota Uitwerking motie declaratiefonds voor volwassenen als
volgt te wijzigen:
•

onder beslispunt
o

1:

verwijderen: 'in te stemmen met het voornemen van het college de
declaratieregeling voor participatie van volwassenen in te stellen',

o

te vervangen door: 'in te stemmen met het instellen van een
maatwerkbudget voor volwassenparticipatie';

•

•

onder beslispunt 3:
o

verwijderen: 'de declaratieregeling participatie voor volwassenen',

o

te vervangen door: 'het maatwerkbudget voor volwassenparticipatie',

onder 'beoogd effect', 'risico's', 'financiën' en 'vervolg':
o

verwijderen: 'declaratieregeling' en 'de declaratieregeling',

o

te vervangen door: 'maatwerkbudget' respectievelijk 'het maatwerkbudget',
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onder 'argument':
o

gehele paragraaf verwijderen,

o

te vervangen door: 'Het maatwerkbudget voor volwassenparticipatie wordt
ingezet om participatie van volwassenen te stimuleren wanneer zij zelf niet of
onvoldoende in staat zijn dit zelf te organiseren en te betalen. Met het
maatwerkbudget voor volwassenparticipatie moet worden voorkomen dat
bijvoorbeeld geldtekort leidt tot isolement of gebrek aan participatie. De
primaire doelgroep voor het maatwerkbudget vormen Zwollenaren met een
laag besteedbaar inkomen, maar inkomenseisen zijn niet per definitie de
bepalende factor om wel of geen gebruik te kunnen maken van het
maatwerkbudget. De benodigde ondersteuning richting participatie staat
namelijk centraal. Daarbij zijn cultuur, sport en vervoer denkrichtingen voor
mogelijke tegemoetkomingen. Het beroep op het maatwerkbudget wordt
gemaximaliseerd op

€120

per persoon. Een beroep op het maatwerkbudget

wordt gedaan via de gemeente, bijvoorbeeld via het sociaal wijkteam of de
consulenten werk & inkomen van de gemeente.'
en gaat over tot de orde van de dag.
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