Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Putten

Betreft: gevraagd advies Nadere regels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Putten, 16 juli 2018

Geacht College,
Dit advies kent een merkwaardige chronologie: op 20 maart 2018 neemt B&W een besluit conform
de regeling die nu voorligt. De participatieraad is niet om advies gevraagd. Wij geven derhalve een
ongevraagd advies op 18 mei jongstleden. Op 5 juni bereikt ons een adviesaanvraag, terwijl wij een
reactie op ons ongevraagde advies hebben gekregen.
Uw vraag om alsnog te adviseren, geeft ons in ieder geval de gelegenheid ook in te gaan op de
reactie op ons ongevraagde advies. We missen daarin namelijk enige argumentatie.
Daarnaast hebben wij over deze materie geadviseerd op 12 april 2017. Wij verwijzen graag naar dit
advies.
Wij adviseren u de meest kwetsbare inwoners, zij die een uitkering krijgen via het UWV, te ontzien.
Geef ruimte voor de middelen, maak gebruik van het budget en laat niet het totaalbedrag (UWV en
bijdrage samen) bepalend zijn. Overigens zal deze groep inwoners niet groot zijn. Op onze vraag
hoeveel inwoners dit betrof, kon helaas geen antwoord gegeven worden. Ons inziens is dit te
achterhalen. De hoogte van de bijdrage mag niet als mosterd na de maaltijd overkomen; de cliënten
die in deze categorie horen, zitten meestal krap bij kas.
Op 12 april 2017 hebben wij onder meer geadviseerd over de hoogte van het
tegemoetkomingsbedrag: € 385, - . De raad besluit volgens artikel 20 alsnog de hoogte vast te stellen
op € 200,- . Dit bedrag geldt echter het kalenderjaar 2017. Wij adviseren dit voor 2018 te
heroverwegen en alsnog (met dezelfde argumenten als in de commissievergadering van mei 2017)
over te gaan tot een verhoging naar € 385,- .
De leden van de participatieraad maken zich zorgen om de cliënten in Putten. Daar zijn ze voor.
Mede daarom zien wij het als onze taak onze zorg uit te spreken over de bestedingen van het sociaal
domein, zeker als wij veronderstellen dat de middelen anders worden ingezet dan voor de cliënten.
Wij herhalen bij dezen dat een formatie- uitbreiding niet betaald zou moeten worden uit het sociaal
domein.
Wij vertrouwen erop u, namens de cliënten in Putten, met dit advies van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
namens de participatieraad,

Jaap Plomp
Secretaris.

