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De raad van de gemeente Amersfoort
overwegende dat:
a) het college heeft toegezegd om na de zomervakantie intensief met de raad te spreken over het
armoedebeleid en de minimaregelingen in Amersfoort;
b) Er voor 2018, 2019 en 2020 incidenteel 250.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor
armoedebeleid/participatie, te dekken uit de Sociale Reserve;
c) de kans groot is dat dit overleg zal leiden tot maatregelen die al in 2017 effect zullen hebben of die
een structureel karakter hebben;
d) de raad de volgende onderwerpen integraal wil behandelen:
- de inhoud en de inkomensgrenzen van alle gemeentelijke minimaregelingen (inclusief de
pakketten van de collectieve ziektekostenverzekering);
- de eigen bijdragen in de zorg (o.a. CAK);
- de criteria en doelstellingen van het Sociaal Fonds;
- de schuldhulpverlening;
- de mogelijke invoering van een stadspas om participatie te bevorderen;
- de vrijwilligersvergoeding en actiefpremies;
- het minimaliseren van de armoedeval;
- de hulp door Stichting Leergeld;
- de leeftijdsgrenzen voor het Jeugdsportfonds (JSF) en het Jeugdcultuurfonds (JCF);
- de kaders voor bijzondere bijstand en het financiële vangnet van de gemeente;
- de particuliere hulpverlening in de stad;
- de onderlinge afstemming en overzichtelijkheid van de voorzieningen voor bewoners en
hulpverleners;
- de beste methodes om duurzame economische zelfstandigheid te bereiken;
- de effecten van deze maatregelen op de diverse doelgroepen;
verzoekt het college:
besluitvorming over de incidentele en structurele maatregelen die voortkomen uit dit overleg te
agenderen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling en te dekken uit:
1) de Sociale Reserve voor incidentele maatregelen in 2017;
2) de incidentele middelen uit 2018, 2019 en 2020 voor incidentele uitgaven in die jaren (in
afstemming met punt 4);
3) de zgn. Klijnsma-gelden (niet geoormerkt) voor structurele maatregelen;
4) indien er extra geld nodig is voor structurele maatregelen het college opdracht te geven de
incidentele middelen voor armoedebestrijding structureel te maken in de meerjarenbegroting
(in afstemming met punt 2).
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