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MOTIE
Betreft: Ondersteuning voor álle Zwollenaren met zorgkosten.
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 9 juli 2018.
Aan de orde: Preventie van en ondersteuning bij zorgkosten vanaf 2019.

Overwegende dat:
•
De participatieraad op 14 juni 2018 het college heeft geadviseerd de financiële tegemoetkoming
voor meerkosten ook beschikbaar te stellen voor mensen met een WIA, WGA of Wajong uitkering.
•
De wethouder op vragen van mevrouw Van der Veer van Swollwacht in het debat van 4 juli 2018
te kennen heeft gegeven dit niet te willen.
•
Het college ná het debat per brief van 5 juli 2018 aan de participatieraad schrijft dat inwoners die
een tegemoetkoming voor meerkosten van het UWV ontvangen, uitgesloten blijven van de Zwolse
meerkostenregeling.
Van mening dat:
•
De motivering aan de participatieraad feitelijk niet anders is dan de constatering dat de ene regeling
een rijksbesluit is en de andere een gemeentelijke.
•
Dit een technische benadering en waarheid is.
•
We het hier hebben over onze Zwolse inwoners die ongewild, dag in dag uit, met meerkosten
worden geconfronteerd door chronische ziekte en/of beperking.
•
Die ziekte of beperking geen onderscheid maakt of iemand een tegemoetkoming van het UWV
ontvangt of van de gemeente Zwolle.
•
Deze Zwollenaren en de participatieraad een inhoudelijker behandeling van het verzoek van de
participatieraad verdienen.
De Zwolse raad roept het college op:
•
Het advies van de participatieraad van 14 juni 2018 op bladzijde 2 'We adviseren u dit bedrag los te zien
van de gemeentelijke uitkering van € 350, 00. Indien dit niet mogelijk is adviseren we u het bedrag van€ 175, 00 aan te
vullen tot€ 350,00." nader te onderzoeken.

•
•

Beide opties in dat onderzoek afzonderlijk mee te nemen op kosten en ( on)mogelijkheden.
De gemeenteraad daarover vóór de begrotingsbehandeling van 2019 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de SP,
Sandra Drost
Bert Sluijer

