
     

      

Gemeenteraad  Lijst Van Hien     

 

Amendement 

 
Vergadering van : 22 april 2021  
Onderwerp  : Taakstelling sociaal domein 2021 – Voorstel Participatie- inkomen  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement op de beslispunten voor: 

1. De maatregelen om te komen tot realisatie van de jaarschijf 2021 van de financiële 
taakstelling Herontwerp sociaal domein vast te stellen en het college de opdracht te geven 
deze uit te voeren. 
a. Op Participatie - Inkomen een bedrag van € 107.500 
b. Op Participatie – Werk & Re-integratie een bedrag van € 190.000 
c. Op WMO een bedrag van € 298.000 

d. Op Jeugd een bedrag van € 425.000 
In totaal € 1.021.000 

 
2. Bij de GemRap de taakstelling sociaal domein voor 2021 terug te brengen naar € 1 miljoen. 

Wordt als volgt gewijzigd: 
1. De maatregelen om te komen tot realisatie van de jaarschijf 2021 van de financiële taakstelling 

Herontwerp sociaal domein vast te stellen en het college de opdracht te geven deze uit te 

voeren. 

a.  Op Participatie – Werk & Re-integratie een bedrag van € 190.000 

b.  Op WMO een bedrag van € 298.000 

c.  Op Jeugd een bedrag van € 425.000 

In totaal € 913.500 

2. Bij de GemRap de taakstelling sociaal domein voor 2021 terug te brengen naar € 913.500. 

Toelichting: 
De bezuiniging Participatie-inkomen in de taakstelling sociaal domein vinden we te zwaar voor de 

mensen in Hoogeveen. Het is een bezuiniging van een €107.500,-, maar dit raakt de mensen die 

het al financieel zwaar hebben. De maatschappelijke gevolgen zijn te groot voor deze groep. Deze 

groep wordt met dit amendement weer meer geholpen op het gebied van inkomen.  

Na het rapport Schone Lei is duidelijk geworden dat niet alle bezuinigingen realistisch zijn. Op dit 

onderwerp is dit ook het geval en neemt de raad een nieuw besluit voor deze kwetsbare inwoners.  

De kosten van dit verlies van taakstelling kan incidenteel worden gehaald bij de coronagelden 

Participatiewet – inkomen. In het raadsvoorstel wordt gesproken over het zicht op de extra 
inkomsten van het Rijk. Voor een structurele begrotingswijziging voor 2022 en verder zal een 
nieuwe afweging moeten worden gemaakt. 
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