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Afdeling Doetinchem

Beste Willem,

Donderdag j.l. stond de begroting op het programma. Waar vooraf werd
gevreesd voor weer een lange vergadering met een strakke
scheidingslijn tussen oppositie en coalitie, was daar gelukkig niks van
waar. Mede door de opstelling van het college en het ijverige
wandelgangen werk hebben we deze begrotingen een mooie ruk naar
links kunnen geven. 

Begroting

Heel de corona-crisis heeft een grote weerslag op alle mensen. In de bijdrage
van Steven heeft hij vooral extra aandacht gevraagd voor mensen in
kwetsbare posities. Het aantal klanten van de Voedselbank en Mini Manna
lopen gestaag op, de eenzaamheid onder mensen vergroot en ook
achterstanden die in het onderwijs zijn opgelopen voor de zomer worden met
name door kwetsbare kinderen en jongeren niet ingelopen. Hier ligt een grote
opdracht voor de gemeente, maar eigenlijk voor ons allemaal. Ons sociale
gedachtegoed en dus het Achterhoeks noaberschap is harder nodig dan ooit. 

Met trots constateren we als fractie ook dat binnen onze lokale partij er tal van
initiatieven en acties worden opgezet om hier ook invulling aan te geven. Dank
daarvoor!

Daarnaast zien we dat ook de ondernemers het door deze tweede lockdown
extra moeilijk hebben. Ze proberen met creatieve out-of-the-box ideeën te
kunnen blijven ondernemen om zo hun hoofd boven water te houden. Echter
hebben ook een aantal ondernemers het gevoel dat dit juist gefrustreerd wordt
door de gemeente en er niet in oplossingen gedacht wordt. Vandaar dat we
ook in deze raad, met succes, hebben opgeroepen om de ideeënmarkt die we
eerder hebben georganiseerd, nu ook gaan organiseren. Dit zodat creatieve
oplossingen van inwoners, ondernemers en organisaties een platform krijgen
en ook echt tot uitvoering gebracht kunnen worden. Meer informatie volgt dus!

Huishoudelijke Hulp

Bij deze begroting hebben we ook een motie ingediend over de Huishoudelijke
Hulp. Door landelijke regelgeving is er nu een zogenaamd abonnementstarief.
Dit houdt globaal gezien in, dat ongeacht je inkomen je een vast bedrag
betaald voor huishoudelijke hulp, de meerkosten betaald de gemeente. Dit
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zorgt er voor dat veel mensen gebruik maken van huishoudelijke hulp via de
gemeente en dus dat de kosten voor de gemeente sterk oplopen. De
compensatie die we vanuit de landelijke overheid krijgen is hiervoor verre van
dekkend. Hierdoor komt de betaalbaarheid in het geding en ook het draagvlak
voor deze maatregel. Want het kan toch niet zo zijn dat iemand met tonnen op
de bank gebruik maakt van deze regeling. Vandaar dat we in de motie
oproepen, om bij de aanvraag van Huishoudelijke Hulp te kijken naar iemands
inkomen. En dat kunnen we doen, door het uit de WMO te halen en de
huishoudelijke hulp onder de bijzondere bijstand te laten vallen.

Het merendeel van de raad deelde onze visie, waarmee het college nu
opgedragen is hier regionaal en landelijk alles voor in het werk te stellen. Dit
zodat de Huishoudelijke Hulp ook in de toekomst voor iedereen die het nodig
heeft en niet zelf kan betalen gegarandeerd blijft. 

Met twee aangenomen moties (beschermingsbewind, Huishoudelijke hulp), het
aangenomen amendement (Extra financiering voor de streekomroep,
https://www.gelderlander.nl/doetinchem/doetinchem-geeft-kantje-boord-extra-
subsidie-aan-regio8~ae2d382e/ ) en een aantal harde toezeggingen hebben
we deze vergadering kleur gegeven en de begroting voor volgend jaar,
ondanks onze rol als oppositie, een stuk socialer gemaakt. Al met al een mooi
resultaat!

Net als de gemeenteraad, vergaderen wij volledig digitaal. Dus aansluiten kan
nog steeds en is misschien nu nog wel makkelijker dan voorheen. Dus wees
welkom!

Namens de fractie,

Maarten op de Weegh
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