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Geacht College,
Het beleidsplan Participatiewet hebben de leden van het Platform Maatschappelijke
Ondersteuning ontvangen en besproken tijdens een extra ingelaste vergadering.
Het PMO is zeer tevreden dat zij haar adviezen, rechtstreeks aan de gemeente
Zutphen en/of via andere kanalen (o.a. via het transitiebureau Sociaal Domein), terug
ziet in de stukken.
De leden van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning hebben over dit
beleidsplan wel een aantal algemene opmerkingen/adviezen:
Te weten:
-angst voor verdringing van de arbeidsmarkt door het inzetten van vrijwilligers
-dat de werkplekken bij de Delta worden wegbezuinigd
-een dringend advies aan de gemeente is dat de specifieke dagbesteding voor de
specifieke doelgroepen moet blijven
-en dat de gemeente gebruik moet blijven maken van deze specifieke plekken
anders vallen deze plekken weg en dat is jammer
Bladzijde 18
Mogelijke ontwikkelrichtingen
Om bovenstaand doel te bereiken kunnen we een aantal richtingen verder uitwerken.
Verhogen van de inkomensgrens
Een van de opties is het verhogen van de inkomensgrens voor burgers die in
aanmerking kunnen komen voor regelingen van het armoedebeleid. Hierdoor nemen
de uitgaven voor het armoedebeleid toe. Maar tegelijkertijd wordt dan ook
ondersteuning mogelijk gemaakt voor inwoners, die nu nog buiten de boot vallen,
maar deze ondersteuning vaak goed kunnen gebruiken. Het verhogen van de
inkomensgrens bevordert de uitstroom naar werk. Uitkeringsgerechtigden hebben nu
vaak te maken met de ‘armoedeval’ als zij een baan vinden, waarmee zij net te veel
verdienen om aanspraak te blijven maken op de minimaregelingen.
Opties om nader uit te werken:

1. Inkomensgrens verhogen naar 120% wettelijk minimumloon (WML) Deze grens
was in Lochem van toepassing voordat de grens wettelijk op 110% WML werd
gesteld. In Zutphen was de grens altijd al 110% WML.
2. Grens handhaven op 110% wettelijk minimumloon
Hiermee blijven de uitgaven voor de betreffende regelingen op het huidige niveau,
waardoor verhogingen van het budget niet nodig zullen zijn.
Wij stellen voor om te kiezen voor optie 1 en de inkomensgrens te verhogen naar
120% WML voor de Meedoen-regeling/DMA, de collectieve zorgverzekering en de
bijzondere bijstand. De extra kosten brengen wij op korte termijn in beeld en
betrekken wij bij de finale afweging.
Advies PMO: Het advies van het PMO is om optie 1 te doen om de inkomensgrens
naar 20% te verhogen. Vooral chronisch zieken en gehandicapten zullen hier baat
bij hebben.
Bladzijde 27
Te hoge verwachtingen van vrijwilligers en burgers
Met de teruglopende re-integratiebudgetten zal meer een beroep worden gedaan op
mogelijkheden in wijken en buurten waar mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt actief kunnen zijn. Wellicht hebben we te hoge verwachtingen van wat
vrijwilligers kunnen bieden aan begeleiding aan mensen die kwetsbaar zijn. Wellicht
heeft deze groep toch professionele ondersteuning nodig.
-

Ons advies is om heel veel aandacht te besteden aan de kwetsbare burgers
die niet zelfredzaam zijn. Deze groep moet straks veel verandering door gaan.
Ze moeten extramuraal gaan wonen, een nieuwe groep kennissen opbouwen
( als dat mogelijk is). Ze zijn hun dagelijkse ritueel kwijt er is geen zorg meer,
ze moeten verhuizen naar de wijken terwijl ze de veilige omgeving van een
instelling gewend zijn. Ze moeten van beschut werken naar een andere plek (
voor zover dat mogelijk is). Deze groep heeft vaak geen netwerk en zijn nu
aan hun lot overgelaten als daar niet heel zorgvuldig mee omgegaan wordt.
Maak het een zacht overgang en blijf ze van heel dichtbij volgen. Doen we dit
niet dan zal een grote groep van deze mensen terug vallen in de 24 uur zorg
en veel narigheid moeten door maken. Niet alleen voor zich zelf maar ook
voor hun omgeving. Ze hebben er zelf geen schuld aan. Er zal veel meer van
hun omgeving gevraagd worden en het kan ook te veel worden. Onze zorgen
zijn voor deze groep kwetsbare burgers met name: dementerende ouderen,
GGZ cliënten, verslavingszorg en mensen met een lichte verstandelijke
beperking. Dit zal heel veel vragen aan vrijwilligers en burgers in de wijken,
daar graag aandacht voor en ondersteuning, door middel van een
ondersteuningsprogramma.

De leden van het PMO wensen het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Zutphen veel wijsheid toe de komende tijd in de juiste en sociale besluiten
betreffende dit onderwerp.
Wij stellen het op prijs om op de hoogte gehouden te worden betreffende de verdere
ontwikkelingen.

Als u nog vragen hebben omtrent onze mening en/of advies, dan zijn wij gaarne
bereid deze mondeling toe te lichten.
Dit is een gezamenlijk advies van de leden van het Platform Maatschappelijke
Ondersteuning.
p.s. Niet alle leden van het PMO ondertekenen dit advies omdat hun achterban
niet jonger is dan 18 jaar of geen raakvlakken heeft met de jeugd.
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